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 أهداف المقرر .9

 تعلم الطلبة على اللغة العربية الفصحى .  
 ضبط قواعدها النحوية والصرفية واإلمالئية السليمة  

 معرفة الصواب والخطأ في العبارات والجمل .  
 
 
 

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ

                                                                     يجب ان يتعلم الطلبة قواعد اللغة العربية السليمة .   -1أ

 يجب ان يتعلم الطلبة لغة القرآن الكريم ونصوصه ومعانيه . -2أ

 يجب ان يتعلم الطلبة قسمًا من دواوين العرب ونثره .  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 االلقاء والشرح لهذا الموضوع  - 1ب 

 يجب ان تكون هناك مناقشة متواصلة بين االستاذ وطلبته .  - 2ب 

                                                   اجراء اختبار في نهاية المحاضرة حول الموضوع المخصص .   - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، طرح االمثلة . 

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات الشهرية ، النشاط اليومي للطلبة .  

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 طرائق التقييم     

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 +2+3+4 2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 والصرفية واالمالئية  

 مستويات اللغة.  -
 نشأة اللغة .  -

الفرق بين فقه اللغة   -
 وعلم اللغة 

مصنفات فقه اللغة   -
 العربية في اخذ اللغة.

 نشاط يومي  نظري  

5 +6+7+8 2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 والصرفية واالمالئية 

تعريف اللغة عند ابن   -
 جني ودي سوسير.  

نشأة الشعر في   -
 العصر الجاهلي  

نشأة الشعر في   -
 العصر اإلسالمي 

 نشاط يومي  نظري 

9 +10 +11
+12 

2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 واالمالئية والصرفية 

نشأة الشعر في   -
 العصر العباسي .  

 الشعراء.  -
قصيدة في  المتنبي . -

 العتاب 

 نشاط يومي  نظري 

13 +14 +
15 +16 

2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 والصرفية واالمالئية 

 النحو  -
 المبتدأ والخبر.  -
 وأخواتها  كان -

 نشاط يومي  نظري 

17 +18 +
19 +20 

2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 والصرفية واالمالئية 

 الفعل الماضي.  -
 الفعل المضارع.  -

 نشاط يومي  نظري 

21 +22 +
23 +24 

2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 والصرفية واالمالئية 

رسم الهمزة المتوسطة   -
 والمتطرفة والقطع والوصل  

التاااء القصاايرة والطويلااة  -
. 

 نشاط يومي  نظري 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 كتاب سيبويه وشرح ابن عقيل 
 ال يوجد                               

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني  

 والدراسات الميدانية ( 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 

25 +26 +
27 +28 

2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 والصرفية واالمالئية 

األغالط للغوية   -
 الشائعة.  

 عالمات الترقيم. -

 نشاط يومي  نظري 

29 +30 2 ×5    =
10 

تعلم اللغة العربية  
الفصحى وضبط  
قواعدها النحوية  

 والصرفية واالمالئية 

 .مريمنص من سورة  -
 . التكوير سورة -
 

 نشاط يومي  نظري 
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 Googlمنصة  و Classroom الصف االلكتروني عن طريق التعليم االلكتروني 

Meet 

 2020/2021 الفصل / السنة  .6

الدراسية  عدد الساعات   .7

 )الكلي( 
 ساعة اسبوعيا  2

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 :أهداف المقرر  .9

 .مكوناالساسية مع الشرح التفصيلي لكل مكوناته و الحاسوب التعرف على اساسيات  •

 انظمة التشغيل الرئيسية وتطبيقاته المكتبية التعرف على  •

 . على حاسبات الطلبة الشخصية تطبيق برنامج الورد واالكسل عمليا  •

 :التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .10

  :المعرفة والفهم -أ

 اعداد كوادر مدربه ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلميه والتربويه  -1أ

 .اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبيةتمكين الطالب على المعرفة والفهم لمادة   -2أ         

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب    

 البيانات  البرمجة ومعالجة تطبيق البرامج ويكتسب مهاره في  - 1ب      

 

 :طرائق التعليم والتعلم

   pdfوفديوات عديدة مع بوربوينت وملفات   شرح تفصيلي للمادة مع توضيح المصطلحات العلميه وعرض صور

 تخص الموضوع وممارسة بعض التطبيقات البرمجيه على الحاسوب

 

 :طرائق التقييم  

 الكترونية.  طرح اسئله متنوعه تخص المادة مع اختبارات تحريرية وامتحانات فصليه ومشاريع بحوث 
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 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 

الوحدة / المساق  اسم 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3+4 8 

مفهوم الحاسوب  

واطوار دورة حيات  

 الحاسوب 

شرح تفصيلي 

لتصنيف الحواسيب  

االلكترونية من حيث  

القدرة على التخزين  

والكفاءة باالنجاز  

وطبيعة اغراض  

 االستعمال 

 نظري 
اختبارات  

 واسئله 

 الحاسوبمزايا  8 5+6+7+8
  مجاالت استعماله 

 العديدة
 نظري 

 امتحان فصلي 

 الكتروني 

9+10+11+

12 
 مكونات الحاسوب 8

لجميع   شرح تفصيلي 

 المكونات 
 نظري 

اختبارات  

وعرض 

وسائل  

 ايضاحية 

13+14+15

+16 
8 

 وحدات الحاسوب

 الوحدة االم 

وحدات االدخال 

 واالخراج  والنظام 

وحدة المعالجة 

 المركزية 

 نظري 
   امتحان فصلي 

 الكتروني 

17+18+19

+20 
 ذاكرة الحاسوب انواع  8

 شرح تفصيلي 

 & Ramالفرق بين  

Rom 

الفرق بين القرص  

المغناطيسي والشريط  

   المغناطيسي

 اختبارات  نظري 

21+22+23

+24 
8 

نظام التشغيل النوافذ  

Windows 

مميزاته, عرض  

ايقونات سطح المكتب  

 مع

 تطبيق عملي 

 نظري 
   امتحان فصلي 

 الكتروني 

25+26+27

+28 
8 

برنامج مايكروسوفت  

 الورد

Microsoft Word 

تشغيل البرنامج 

والتعرف على مميزاته  

صة وتطبيقاته  وخصائ 

مع التطبيق العملي  

باستعمال اجهزه 

 الحاسوب 

 نظري 
اسئله مثيره  

 للتفكير 

29+30 8 

برنامج مايكروسوفت  

 اكسل

Microsoft Excel 

تشغيل البرنامج 

والتعرف على مميزاته  

وتطبيقاته  وخصائصة 

مع التطبيق العملي  

باستعمال اجهزه 

 الحاسوب 

 نظري 
   امتحان فصلي 

 الكتروني 



 
 

 
 
 

 المادة: ومدرس

 

 أ.م.د. آمال جبار حاتم 

 مولودم. د. ضحى 

 م.د. انتهاء احمد
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر  ▪

 أخرى       ▪

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية (

من خالل    لتطبيق االيعازات  الشخصية للطلبة استعمال الحاسبات

التي يتم     pdfبوربوينت مع ملفاتعرض فديوات توضيحية و

كوكل نشرها للطلبة في الصف االلكتوني كالس روم ومنصة ال

مختبر الحاسبات/قسم الفيزياء من قبل اساتذة المادة ل ميت

المتوفرة في    Jamالسبورة مع استعمال  لعرض المحاضرات 

دم التعليم وفر تطبيقات عديدة تخ الذي منصة الكوكل ميت

   .االلكتروني

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

  ةو زراعي ة التطبيق السنوي المدرسي, مؤسسات خدمية و صحي

 وموارد المائية



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 التعليمية المؤسسة  .1
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 القسم الجامعي / المركز  .2
 قسم الفيزياء

 اسم / رمز المقرر  .3
 PHM  103ميكانيك /الصف االول

4.  
 

 أشكال الحضور المتاحة  .5
 والتعليمات  الحضور االلكتروني حسب الجدول

 الفصل / السنة  .6
2019 /2020 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 تقريبا ساعة دراسية    90

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
19 /12/20١٩ 

 أهداف المقرر .9

االساسيةتع والقوانين  بانواعها  الحركة  ميكانيكية  لفيزياء  االساسية  المباديء  على  الطالب  لتفسير   ليم 

 وقوانينها بكيفية شرح او تفسير هذه الظواهر  الطلبة  ظواهرالحركة الطبيعية واعداد الطالب

 . التطبيقات المتوفره في الحياةكيفية توظيف هذه المعرفة في االستفادة من 
 توضيح امثلة واقعية يعيشها الطالب في حياته 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

بينها وبين وصف   الربط  المتاحة. والبد من  التعلم  القصوى من فرص  إذا كان قد حقق االستفادة  عما  مبرهناً 

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ

والقوانين المتعلقة  ومن ثم الكميات المرتبطة بها  ،قياسهاالكميات االساسية القياسية ووحدات تعريف  -1

وصف قوانين الحركة االساسية مع امثلة واقعية مستخرجة   بالية حساها وكيفية تحديد وحدات قياسها.

 . التسلسل االنسياني في شرح انواع حركة االجسام وشرح القوانين اخاصة لكل حركة. من الحياة اليومية

-   

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 .  خبرة عملية للمفاهيم النظرية المدروسة من خالل المختبر العمليإكساب الطالب  - 1

 . التدريس الحديثة في شرح المواضيعمهارة استخدام وسائل إكساب الطالب   - 2 

      

 طرائق التعليم والتعلم       

 

وطرح   مجموعه بالتلكرامعن طريق انشاء  .المناقشةمع الطلبة . الحوار،  كترونيل تعليم االالباستخدام منصات 

 كترونيه ال.امتحانات األمثلة.

 

 طرائق التقييم       

اليومي وتسجيل المشاركة لكل   )التحضيروالنشاط اليومي للطلبة    ،لكل فصل مستقل    لكترونيهاال  االمتحانات

 على شكل فورم معد سابقا  االختبار المفاجيء )الكوز(. (الكترونيا وطالبةطالب 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

الطلبة وإمكانية  التواصل مع  لغرض ،وترفع الكترونيا المحاضرةتسجيل طرح األسئلة أثناء  -1

 عليها.إجابتهم 

 يترك للطلبة امكانية تفسير بعض المفردات العلمية خالل المحاضرة -2

   

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 األمثلة.وطرح  الحوار،المناقشة،االلكترونيه ،  المحاضرة

 

 طرائق التقييم     

كوكل  الشهرية    االمتحانات نماذج  طريق  وتسجيل  درايفعن  اليومي  )التحضير  للطلبة  اليومي  والنشاط   ،

 (  الكترونيا المشاركة لكل طالب وطالبة

 والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة -د 

لمواكبة   ــالحاسبات والموبايالتتفعيل استخدام وسائل االتصال والتوضيح الحديثة المتوفرة في  -1د 

 ـ احدث التطبيقات الحياتية المرتبطة مع المحاضرات العلمية النظرية
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 البنية التحتية   .12

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

في    اكتساب 12=4×3 1+2+3+4 المعرفة 

معنى   فهم  مجال 

الحركة   قوانين 

مع     الوحدات بانواعها 

 .   المستخدمة

واحد  ببعد  والحركة  القياس 

القيزياوي  المعنى  وشرح 

والكميات  للمتجهات 

 العددية

 

حل اسئلة في   نظري 

 داخل الصف

+   لكترونياال

واجب بيتي +   

 امتحان           

اكتساب المعرفة في   12=4×3 5+6+7+8

   الحركة والقوىمجال 

والقوى  ببعدين  الحركة 

 المرافقة للحركة  

حل اسئلة في   نظري 

 داخل الصف

+   االلكتروني

واجب بيتي +   

 امتحان           
اكتساب المعرفة في   12=4×3 9+10+11+12

الحركة الدائرية  مجال 

 المنتظمة 

الفيزياوي  المعنى  تفسير 

الدائرية المنتظمة مع للحركة  

 االمثلة التوضيحية من الحياة

حل اسئلة في   نظري 

 داخل الصف

+   االلكتروني

واجب بيتي +   

 امتحان           
13+14+15 +

16 
عن  مفاهيم الشغل والطاقة  12=4×3 ومفصل  عام  شرح 

للشغل  الفيزياوي  المعنى 

ربطه اشكال   وكيفية  مع 

 الطاقة

حل اسئلة في   نظري 

 الصفداخل 

+   االلكتروني

واجب بيتي +   

 امتحان           
17+18+19 +

20 
 مفاهيم حفظ الطاقة   12=4×3

 

 

شرح عام ومفصل لمفاهيم  

حفظ الطاقة والقوانين 

 الخاصة بها

حل اسئلة في   نظري 

 داخل الصف

+   االلكتروني

واجب بيتي +   

 امتحان           
21+22+23 +

24 
مفاهيم التصادمات  12=4×3

 والزخم الخطي 

للمعنى  ومفصل  عام  شرح 

للتصادمات  الفيزياوي 

ومفهو االجسام  م  مابين 

 حفظ الزخم

حل اسئلة في   نظري 

 داخل الصف

+   االلكتروني

واجب بيتي +   

 امتحان           

25+26

28+27+ 

مفاهيم الحركة   12=4×3

 الدورانية 

الدورانية    شرح للحركة  عام 

المستخدمة   والقوانين 

المصلحات  مع  للتفسير 

 العلمية المرتبطة بها 

حل اسئلة في   نظري 

 داخل الصف

+   االلكتروني

واجب بيتي +   

 امتحان           

مراجعة   6=2×3 30+29 امكانية 

 الفصول 

للمقرر  عامة  مراجعة 

امكانية   مع  الدراسي 

من  الطالب  اداء  تحسين 

   تكرار محاوالت االختبار

  



 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

 النصوص األساسية 

1 – physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-edt.. 2014 

 2 – Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 

GOREGE.2006  

 

  

  

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 المقررة   االستيعابية أكبر من الخطة    أكبر عدد من الطلبة  

 



 نموذج وصف المقرر 

 سوزان دريد أحمدأ.م. د. 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم  -جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة  المؤسسة التعليمية  -1

 فيزياء قسم ال  القسم الجامعي / المركز  -2

 أسس التربية   اسم / رمز المقرر  -3

 أشكال الحضور المتاحة  -4
 حضور فعلي وال يوجد دراسة عن بعد وحسب القوانين النافذة

 

 االولى   / المرحلة   الثاني -الفصل االول  2021-2020 الفصل / السنة  -5

عدد الساعات الدراسية  -6

 )الكلي(
 ساعة   60

 1-9-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

التالؤم مع الحياة وذلك عن طريق تنمية الدوافع وتكوين االتجاهات الالزمة  من    اعداد الطلبة اعداد يمكنهم -1
 له.

 مهيئا لبناء وتطوير المجتمع. تخريج مواطن  -2
 وتنمية الشعور بالمسؤولية نحو الغير.  خلق الوعي االجتماعي لدى الطلبة -3
 العمل على تحقيق التربية الخلقية باعتبارها المحور الذي تدور حوله برامج التربية والتعليم ومناهجها.  -4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -9

 : االهداف المعرفية  -أ

 اكساب الطلبة معرفة:

    هاووظائف  هاوخصائص هامعنى التربية، واهدفيتعرف الطلبة على  -1

 التطور التاريخي للتربية. يتعرف الطلبة على  -2

 التربية في بعض الحضارات.يتعرف الطلبة على  -3

 اعالم الفكر العربي التربوي االسالمي يتعرف الطلبة على    -4

االساس االجتماعي للتربية والدور التربوي لالسرة والمجتمع وتكافؤ الفرص يتعرف الطلبة على  -5
 التعليمية. 

االساس االقتصادي للتربية واثرها في تنمية الموارد البشرية والعوامل يتعرف الطلبة على  -6
 . االقصادية

 للتربية . االساس العلمي يتعرف الطلبة على    -7

 . االسس الوطنية للتربيةيتعرف الطلبة على  -8

 .التربية الحديثة واعالم الفكر التربوي الغربييتعرف الطلبة على    -9

 التعرف على دور المدرسة واالسرة في تنمية الوازع الوطني . -10

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 مساعدة الطلبة على تنمية مهارة المالحظة.  -1

 مساعدة الطلبة في القدرة على التصنيف والمقارنة بين انواع التربية واهدافها والتمييز بين خصائصها.  -2

 مساعدة الطلبة في تنمية مهارة االستنتاج والتحليل للمعلومات الواردة في المادة.  -3

 .درة على التلخيص وايجاد نقاط القوة والضعف في المادةالق -4

 .القدرة على ابداء الرأي  -5

 . مهارة الحوار والمناقشة -6

 . التفكيير االيجابي وتوظيف المعرفة التي تلقاها -7



 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

، منصة الكوكل ميت والعصف الذهنيطريقة المحاضرة ، الحوار والمناقشة ، واستخدام المتشابهات والمتناقضات  
 وانشاء صفوف الكترونية كوكل كالسروم ، التيلكرام . 

 طرائق التقييم       

 .االمتحانات الشهرية   -1

 شفوي وتحريري االمتحانات اليومية  -2

  المشاركات اليومية اثناء المحاضرات والمشاركة بالنقاشات  -3

 االراء التي تطرح اثناء المحاضرة واالفكار الجديدة المشاركات من خالل ابداء  -4

 اعداد البحوث والملصقات التعليمية.  -5

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 العلمي.تشجيع مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في البحث  -1

 تنمية مهارات التفكير العلمي. -2

 .تنمية مهارات الحوار والمناقشة  -3

 . ربط موضوعات المادة بما يحصل بالبيئة المحيطة بالطلبة والقدرة على توضيفها بالحياة اليومية -4

 تنمية الميول واالتجاهات نحو البيئية العراقية .  -5

 تثمين جهود العلماء والمفكرين . -6

 ورغبة في تطوير التربية والتعليم في العراق. ابداء اهتمام  -7

 طرائق التقييم     

 والتقارير  االمتحانات الشهرية واليومية والمشاركات اثناء المحاضرة 

 

 : المهارات  العامة والتاهيلية المنقولة  -د 

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ) المهارات األخرى المتعلقة بق

 



 المقرر بنية   -10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 ساعات  8 4 - 1

محاضرة عن مفهوم  
التربية ووظائفها  
 واهدافها وانواعها 

اكساب الطالب معرفة لمعنى 
التربية، واهدف وخصائص  

 ووظائف التربية   
الفرق بين التربية  
والتعليم / عالقة  

التربية بالعلوم االخرى  
االساس التاريخي  

 للتربية والتربية البدائية 

وفق الفقرة   نظري 

 العاشرة أعاله

 ساعات  8 8 - 5

محاضرة عن مفهوم  
التربية ووظائفها  
 واهدافها وانواعها 

تربية الحضارة الصينية /  
 االسبارطية واالثينية   –اليونانية  

وفق الفقرة   نظري 

 العاشرة أعاله

 ساعات  8 12 - 9

محاضرة عن مفهوم  
التربية ووظائفها  
 واهدافها وانواعها 

التربية العربية االسالمية  
المؤسسات  –فلسفتها ومراحلها  

والمعاهد عند العرب الملسلمين  
 واعالم الفكر التربوي االسالمي 

وفق الفقرة   نظري 

 العاشرة أعاله

   ساعتين  13
 امتحان  

14 -  18 
10  

 ساعات 

محاضرة عن مفهوم  
التربية ووظائفها  
 واهدافها وانواعها 

االساس االجتماعي  
 واالقتصادي والعلمي للتربية 

وفق الفقرة   نظري 

 العاشرة أعاله

 ساعات  6 21  - 19

محاضرة عن مفهوم  
التربية ووظائفها  
 واهدافها وانواعها 

االسس الوطنية للتربية   
والتربية الحديثة واعالم الفكر 

 التربوي الغربي 

وفق الفقرة   نظري 

 العاشرة أعاله



 البنية التحتية   -11

 الكتب المقررة المطلوبة 

▪  

 نوري عباس عبد هللا  -اسس التربية/ د. احمد حقي الحلي
 التربة االسالمية فكرا وسلومًا / د. علي هود باعباد 

 اصول التربية االسالمية / عبد الرحمن النحالوي 

 المراجع الرئيسية ) المصادر(

 

 طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية / محجوب عطية  
 المنهج التربوي من منظور اسالمي/ يعقوب نشوان  

 في التربية الخلقية واالجتاعية/ عبد الحميد حسن 

الكتب والمراجع التي يوصى بها ) المجالت 

 العلمية والتقارير،......(
 

 االنترنت،..... المراجع االلكترونية ، مواقع 

 

 االحداث عروض بور بوينت عن افالم لتوضيح  -1

 المكتبة العلمية   -2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

 تحديث المصادر .

 لبةنقل احدث المعلومات للط

 اطالعهم على كل ماهو جديد وحديث من كتب ومصادر 

 استخدام اساليب وطرق للتدريس جديدة 

 استخدام منصات الكوكل ميت 

 انشاء صفوف كوكل كالسروم  

 عروض بوربوينت توضيحية 

 

 

 ساعات  8 25  - 22

محاضرة عن مفهوم  
التربية ووظائفها  
 واهدافها وانواعها 

مقدمة عن التعليم الثانوي في 
 العراق

وفق الفقرة   نظري 

 العاشرة أعاله

 ساعات  8 29  - 26

محاضرة عن مفهوم  
التربية ووظائفها  
 واهدافها وانواعها 

وفق الفقرة   نظري  مقدمة في االدارة التربوية  

 العاشرة أعاله

 امتحان     ساعتين  30



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 212PHEA( / 2الكهربائية والمغناطيسية ) اسم / رمز المقرر  .3

4.   

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021-2020 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعة عمليه   64ساعة نظرية و  64عملي بمعدل  2\نظري  2

 بالسنة 
 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 وتطبيقاتها االساسيه تعريف الطالب أسس علم املغناطيسية واجملال الكهرومغناطيسي 
 الطالب ببعض اجهزة القياس الكهربائيةتعريف 
 للتيار الكهربائياملغناطيسي الطالب باجملال تعريف 

 وبعض دوائرها التطبيقية.او املتناوبة  ية املرتددة ائالتيارات الكهربنبذة اساسية عن 
 سافارت +قانون امبير الدائري(–تعريف الطالب بقوانين الحث الكهرومغناطيسي )فاراداي+ بايوت 

 وتوضيف ذلك في بعض التطبيقات كالمحوالت الكهربائيه .   تعريف الطالب بمفاهيم الحث الذاتي والمتبادل
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية  -أ

 أسس علم املغناطيسية واجملال الكهرومغناطيسيان يعرف الطالب   -1أ

 وكيفيه احلصول عليه . اجملال املغناطيسيان يعرف الطالب  -2أ

ويفهم الفرق بني الكهربائيه وبعض دوائرها التطبيقيةاملتناوبة ية ائالتيارات الكهربان يعرف الطالب      -3أ

                                  .املتناوبه واملستمرة

 سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي –ان يعرف الطالب قانون بايوت  -4أ 
الطالب بالواقع من تطبيقات المجالين الكهربائي والمغناطيسي كجهاز الرنين  ربط ما يتعلمه -5أ 

 غيرها. الكهربائي و 

      
   
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 كيفية ربط الدوائر الكهربائية الخاصة بتجارب المختبر  - 1ب 

 كيف تعمل االجهزة المستخدمة  - 2ب 

مع  والفولتميتر وكيفيه ربط المقاومات كاالميتير   التعرف على بعض االجهزة الخاصة بالموضوع  - 3ب 
 الكلفانوميتير لتحوليها الى اجهزة حساسه لقياس الفولتيه والتيار .

من حيث استخدام القوانين المناسبه لكي تطبق على كل حاله على حدة من حيث   التفكير العلمي  -4ب 

المغناطيسي لملف حلزوني او سلك طويل جدا او المجال المغناطيسي الموجود بين  حساب المجال 

    سلكين يمر فيهما تيار او لحلقه او لملف حلقي او لشحنه واحدة او لشحنتين او اكثر .

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 + مناقشة  homeworkحماضرة +تقارير +  حل متارين على شكل 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية                                                   

 

 



 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

                                                                                                           التفكير العلمي -1ج

 الحفظ للقوانين الرئيسيه وكيفيه استخدام كل قانون في الحاله المناسبه   -2ج

ربط مختصره وتثبيتها للتوصل الى الحل من خالل فهم معنى االسئله وتحويلها الى رموز  -3ج
 المعطيات ب المطلوب ثم استخدام القانون المناسب لذلك .

   

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل متارين على شكل طريقة المحاضرة + 
 

 طرائق التقييم     

 

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية
 

 
 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 كيفيه ربط االفكار وربطها بالواقع لتسهيل تذكر تلك القوانين او االفكار العلميه  -1د 

 ربط الفصول الدراسيه مع بعضها لتكمل الثانيه مثال االولى والثالثه الثانيه وهكذا  -2د 

 صل للقوانين الالزمه لحل المسائل توضيف مهارات التذكر للتو-3د 

  توضيف مهارات اللغه االنكليزيه وتقويتها خدمه لفهم وحل المسائل الكهربائيه    -4د 



 البنية التحتية   .12

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

ان يعرف الطالب  8 2+3+4+ 1
ية ائالتيارات الكهرب

وبعض دوائرها املتناوبة 

 التطبيقية

دوائر التيار 
 المتناوب 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 

ان يعرف الطالب  8 6+7+8+ 5
 اجملال املغناطيسي

االختبارات   المحاضرة+المناقشة  المجال المغناطيسي 
الشهرية 
 واليومية 

9 +10 +11
+12 

ان يعرف الطالب  8
بعض اجهزة القياس  

 الكهربائية  

اجهزة القياس  
 الكهربائية 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 

13 +14 +
15 +16 

الطالب باجملال تعريف  8

للتيار املغناطيسي 

 الكهربائي

املغناطيسي اجملال 

 للتيار الكهربائي
االختبارات   المحاضرة+المناقشة 

الشهرية 
 واليومية 

17 +18 +
19 +20 

تعربف الطالب بالقوة   8
الدافعة الكهربائية  

 المحتثة 

القوة الدافعة  
 الكهربائية المحتثة 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 

21 +22 +
23 +24 

تعريف الطالب بقوانين   8
 الحث الذاتي والمتبادل

االختبارات   المحاضرة+المناقشة  المحاثة 
الشهرية 
 واليومية 

25 +26 +
27 +28 

تعريف الطالب بالتيار   8
 الكهربائي 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة  التيار الكهربائي 
الشهرية 
 واليومية 

تعريف الطالب  4 30+ 29
بالخواص الخواص  
المغناطيسية للمواد 
 والفيرومغناطيسية 

الخواص  
المغناطيسية للمواد 
 والفيرومغناطيسية 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 



 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 الدراسي+ مصادر من شبكة االنترنت المقرر 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 حصرا مختبر الكهربائية في الكلية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التوجد 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 HR 101/   حقوق االنسان والديمقراطية اسم / رمز المقرر  .3

4.    

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقررأهداف  .9

 تعريف الطلية على فهم حقوق االنسان يف احلضارات القدمية واالداين
 السماوية و ارتباط هذه احلقوق ابلتشريعات والقوانني احلالية  

 وامهية املمارسات الدميقراطية حسب االنظمة الدولية 
 ومشاركة الفرد ابلرأي الواضح يف ممارسته لعملية االنتخاابت 

 االراء البناءة تصب يف خدمة املواطن واجملتمعوهذه 
 

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 ان فهم الطالب لحقوقه العامة واحترام حقوق االخرين   -1أ

 حسب التشريعات القديمة واالديان السماوية وممارسته  -2أ

 الحق قي الرأي في مجاالت الحياة السياسية واالقتصاد واالجتماعية   -3أ
 حاضرا   -4أ

  -5أ
   -6أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

  شرح المفردات الخاصة بالموضوع تكسب الطالب فهم جديد  - 1ب 

 للحياة في المجتمع وتحول هذه المفردات الى سلوك   - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االمثلة    –طرح االسئلة  –المناقشة   -الحوار  –المحاضرة 
 

 

 طرائق التقييم       
 التحضير اليومي    –االمتحانات الشهرية  –االمتحانات اليومية 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 المناقشة الجادة والفعلية واالجابة الصريحة والواضحة لالسئلة -1ج

 ربط المفردات مع االحداث اليومية ومناقشتها  -2ج

 -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 التحضيرات اليومية  –االمتحانات الشهرية  –االمتحانات اليومية 
 

 طرائق التقييم     

 االمثلة  –طرح االسئلة  –المناقشة   -الحوار  –المحاضرة 
 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مناقشة االحداث اليومية "االخبار" واالجابة عنها -1د 

 مشاركة الطلبة  -2د 

 -3د 

    -4د 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 حقوق االنسان / تطورها / مفامهيمها / محايتها 
 املنشورا ت والتقارير حول حقوق االنسان / جامعة بغداد

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

العمل والدوريات والبرمجيات  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3+4 
   4 

اكتساب معرفة حقوقه العامة 
وحقوق االخربن من خالل  

احلقوق يف احلضارات واالداين  
والتشريعات احلديثة يف  

اجملتمعات ويف االمور السياسية 
 واالقتصادية واالجتماعية 

حقوق االنسان يف احلضارات 
 القدمية/ العراقية اليواننية الرومانية  

 
 نظري  

 
امتحان + نشاط 

 يومي 
5+6+7+8 

 
حقوق االنسان يف االداين  

 واملسيحية السماوية االسالم 
 

    = 
 

 مناقشة 
9+10+11 +

12  

دستور مجهورية العراق ) احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية  

  والسياسية والثقافية (

 
 

    = 

 
 حبوث نظرية  

13+14+15

+16  
بعض املواد من االعالن العاملي 

 حلقوق االنسان 
 

    = 
 

17+18+19

+20  

مضمون االعالن العاملي  
 االعرتاف الدويل ومراحله  
 املنضمات غري احلكومية  

 
    = 

 

21+22+23

+24  

  مات غري احلكومية ظاملن
 

     = 

 

25+26+27

+28 
 

   -تعريفها-الدميقراطية
 مظاهر الدميقراطية -الصعوابت

 ركائزها والياهتا 
 الدستور اليمقراطي

 

 
 

     = 

 

29+30 
 

الدميقراطية وحقوق  العالقة بني 
 االنسان 

 
     = 

 



 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 حسب القبول املركزي المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 اكرب من اخلطة االستيعابية  أكبر عدد من الطلبة  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 الحرارة وخواص المادة فيزياء  اسم / رمز المقرر  .3

4.    

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2021  - 2020 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية   x  3  =9 3  ساعة دراسية  +   56=   2×  28

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية   
 2020/ 12/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .  في فهم مبادئ الفيزياء وفي الحياة اليومية  ها ودور الحرارة وخواص المادة موضوع تعرف الطلبة على 
 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع.  

التربية  كليات  طلبة  الصرفة  يجعل  وأهمية    للعلوم  بقيمة  ودوريشعرون  الفيزياء  علم    الحرارة    مادة  تأريخ  في 
االبتدائية  تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس    الفيزياء وكيفية

 . وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة في مجال البحث والتطويرالمتوسطة واإلعدادية و 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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  االهداف المعرفية  -أ

حاجة إنسانية للتطبيقات   ت تبلور وأصبح ت ، وكيف نشأالحرارة وخواص المادة التعُرف على مادة  -1أ
 الهندسية والتكنلوجيا، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته. 

 التعُرف على القوانين ومعاييرها وشروطها، واألزمات التي تمر بها، و فوائدها للمجتمع.  -2أ

 .على انواع مقاييس درجة الحرارة  التعُرف  -3أ

 على الخواص الميكانيكية للمواد. التعُرف -4أ

 . والكهربائية للمواد  المغناطيسية  على الخواص   التعُرف  -5أ

 .على الحالة الر ابعة للمادة ) البالزما( التعُرف   -6أ

 
 

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة بالحرارة وخواص المادة إكساب الطالب معرفة  - 1ب 
 إلى سلوك وتصرف عندما يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    

تحويل هذه المعرفة إلى سلوك   اوالعوامل المهددة لها، ويمكن له الحرارة إكساب الطالب معرفة ب - 2ب 

 يسهم في إبعاد العوامل المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . 

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     - 3ب     

وكذلك بشكل فيديوات  pdfالمحاضرات االلكترونية والتي تضمنت عرض المادة على شكل ملفات   -1
 ويتم فيها الحوار والمناقشة وطرح األمثلة.

 ويتم فيه الحوار المباشر مع الطلبة والمناقشة   المختبر العملي -2
 . المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت استخدام  -3

 

 طرائق التقييم       -4ب     

اإلمتحانات الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب 
 وطالبة (.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

   طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها . -1ج

بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية   وخواص المادة الحرارةربط موضوعات  -2ج
 اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجية.   

فيما يتعلق بالبناء من عمارات  وخواص المادة  الحرارةطرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات  -3ج
 وجسور حديثة اإلنشاء عبر منظومة اإلنترنت 

   في البيئة التي يعيشها الطلبة  خواص المادة الحرارة وربط موضوعات  -4ج

 

 

 

 

 

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات  -د 

   تنمية القدرات الذهنية للطالب  ــــــ -1د 

  تنمية القدرات المهارية ـ -2د 

  التعامل مع مقاييس درجة الحرارة ) المحارير(   -3د 

  عرفية تنمية القدرات الم   -4د 



 

 

 المطلوبة مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

إكتساب المعرفة في  8=4× 2 2+3+4+ 1
فيزياء الحرارة مجال 

ودورها في بناء الحضارة  
   .اإلنسانية بشكل عام

انواع  المحارير  وتحديد 
 وميكانيكية انتقال الحرارة  

  ـ   قياس درجة الحرارة -
 المحارير انواع  -
 التمدد الحراري  -
 طرق انتقال الحرارة  -

 

 إمتحان  نظري 
 و نشاط يومي  

إكتساب المعرفة في    8=4× 2 6+7+8+ 5
مصادرالطاقة   مجال

والقانون االول  
 للثرموداينمك  

مصادر الطاقة  -

 الحرارية

 الحرارة النوعية  -

القانون االول   -

 للثرموداينمك 

 

 إمتحان  نظري 
 و نشاط يومي  

9 +10 +11
+12 

إكتساب المعرفة في    8= 4× 2
التميز بين الغاز المثالي  
 والغاز الحقيقي  

الغاز الحقيقي  و الغاز   -

 المثالي 

النظرية الحركية  -

 للغازات 

 Cpو Cvالعالقة بين  -

 

 إمتحان  نظري 
 الفصل األول 

13 +14 +
15 +16 

إكتساب المعرفة في  8=4× 2
الكثافة وكذلك مجال 

 اللزوجة 

 الكثافة والوزن النوعي  -

 الشد السطحي -

 معادلة برنولي  -

 اللزوجة  -

 

إمتحان   نظري 
ونشاط يومي 
ثم إمتحان  
 نصف السنة 

17 +18 +
19 +20 

 إكتساب المعرفة 8=4× 2
الخصائص الميكانيكية  

 .  للمواد 

 انواع االجهادواالنفعال -
 معامل يونك -
العالقة الخواص   -

 الميكانيكية ودرجة الحرارة 
 

 إمتحان  نظري 
 و نشاط يومي 

  

21 +22 +
23 +24 

 

 2 ×4=8 
 
 

إكتساب المعرفة في 
مجال الخواص 

 المغناطيسية للمواد.

الخواص دراسة  -
 ناطيسية للمواد مغال
 تصنيف المواد  -

 نظري 
 
 

 إمتحان   
 و نشاط يومي 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 :  النصوص األساسية
الجامعية الدراسة  في  ثابتة  اومقررات  نصوص  متغيرة    التوجد  تكون  وانما 

 حسب التطورات التي تحدث في هذا المجال. 
    رةظاجتماع االقسام المتنارارها من قحسب ماتم ا كتب المقرر:

1- Heat and properties of Materials ,by Kadem Ahmed 

mohemed    
ed th The Science and Engineering of Materials,  -2

Donald R. Askeland – Pradeep P. Phulé  
3- Classification of materials  JosepPoch March  

 خرى : ا
الحرارة   لمتابعة ما يرد من موقع في علم الفيزياء متعلق بمادةتوجيه الطلبة  

   .وخواص المادة 
متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

  ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

  في مادة الحرارةوالمواقع االلكترونية 

 ( وخواص المادة

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف 
 . أساتذة أكفاء في هذا المجال 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

التطبيقات   جميع  لرؤية  الذاتي  اإلعتماد  في  الطالب  توجيه 
المادة  الحرارةالحياتية في مادة   اليومية    وخواص  المشاهدة  عبر 

 في المجتمع. 
 

25×  26 2x 2  =4 
 
 
 

إكتساب المعرفة في 
  لكهربائيةالخواص امجال 
                للمواد.

 ائية الموصولية الكهرب- 
الموصالت والعوازل   -

 واشباه الموصالت 

 إمتحان   نظري 
   و نشاط يومي 

27    ×28 
 

2 ×2=4 
 

إكتساب المعرفة في 
مجال الحالة الرابعة  

     البالزما للمادة وهي 

معرفة الفرق بين   - 
 حاالت المادة

 اشكال البالزما -
 اهمية دراسة البالزما-

 

 إمتحان  نظري 
 و نشاط يومي  

إكتساب المعرفة في  4=2× 2 30+ 29
المواد المتراكبة مجال 

والمواد المدعمة والمواد  
 االساسية 

 تصنيف المواد  -
 انواع المواد المتراكبة  -
محاسن ومساؤ المواد  -

 المتركبة 
 

 إمتحان  نظري 
 و نشاط يومي  
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 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة  
 
 

 مدرسوا المادة :

 

 د.عدي طارق  -3أ.م.د.عبد الحميد رحيم مهدي  -2أ.د.خالد هالل حربي   -1



 نموذج وصف المقرر

 

 المرحلة االولى  لطلبة البكالوريوس المقرروصف 

 

 المؤسسة التعليمية  .1
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 القسم الجامعي / المركز  .2
 قسم الفيزياء

 رياضيات  PHMT1 106 اسم / رمز المقرر  .3

4.  
 

 أشكال الحضور المتاحة  .5
 كتروني  وحسب الجدول المعلن بالقسم الدوام ال

 الفصل / السنة  .6
2020 /2021 

 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .7
 ساعة دراسية    90

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
2020 /2021 

 أهداف المقرر .9

لتفسير  االساسية  والقوانين  بانواعها  الحركة  ميكانيكية  لفيزياء  االساسية  المباديء  على  الطالب  تعليم 

 الظواهر وقوانينها ظواهرالحركة الطبيعية واعداد الطالب الطلبة بكيفية شرح او تفسير هذه 

 كيفية توظيف هذه المعرفة في االستفادة من التطبيقات المتوفره في الحياة. 
 توضيح امثلة واقعية يعيشها الطالب في حياته 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

بينها وبين   الربط  المتاحة. والبد من  التعلم  القصوى من فرص  إذا كان قد حقق االستفادة  عما  وصف  مبرهناً 

 البرنامج.
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  االهداف المعرفية  -أ

والقوانين المتعلقة  ومن ثم الكميات المرتبطة بها  ،القياسية ووحدات قياسهاالكميات االساسية تعريف  -1

وصف قوانين الحركة االساسية مع امثلة واقعية مستخرجة   بالية حساها وكيفية تحديد وحدات قياسها.

 . التسلسل االنسياني في شرح انواع حركة االجسام وشرح القوانين اخاصة لكل حركة. من الحياة اليومية

-   

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 .  خبرة عملية للمفاهيم النظرية المدروسة من خالل المختبر العمليإكساب الطالب  - 1

 . مهارة استخدام وسائل التدريس الحديثة في شرح المواضيعإكساب الطالب   - 2 

      

 طرائق التعليم والتعلم       

 

.امتحانات األمثلة.وطرح  .المناقشةمع الطلبة .الحوار استخدام السبورة الذكية في القاء المحاضرات.

 تحريرية 

 

 طرائق التقييم       

اليومي وتسجيل المشاركة لكل    )التحضيروالنشاط اليومي للطلبة    ،التحريرية لكل فصل مستقل    االمتحانات

 االختبار المفاجيء )الكوز( . وطالبة(طالب 

 االهداف الوجدانية  -ج

 عليها.لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم  المحاضرة،طرح األسئلة أثناء  -1

 يترك للطلبة امكانية تفسير بعض المفردات العلمية خالل المحاضرة -2

   

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 األمثلة. وطرح  المحاضرة،الحوار،المناقشة، 

 

 طرائق التقييم     

،  االمتحانات البيتيةالشهرية  لكل   الواجبات  المشاركة  وتسجيل  اليومي  )التحضير  للطلبة  اليومي  والنشاط 

 طالب وطالبة (

 والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة -د 

لمواكبة   ــوالموبايالتتفعيل استخدام وسائل االتصال والتوضيح الحديثة المتوفرة في الحاسبات   -1د 

 ـ احدث التطبيقات الحياتية المرتبطة مع المحاضرات العلمية النظرية
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

االعداد  12=4×3 1+2+3+4 نظم  فهم 

الرياضية  والدوال 

والغاية 

 واالستمرارية   

1- Functions 

2-Functionsanalysis and 

graphic 

3-Properties functions 

4-Mathematical models 

5-Limit and continuty 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           

تمكين الطالب من  12=4×3 5+6+7+8

فهم المعالدله 

الخطية والصيغة 

العامه لها والخط  

الموازي وبعض  

 التطبيقات 

1-Equation of line 

2-General forms for 

equations of lines 

3-Parallel lines 

4-Perpendicular lines 

Angle between lines 

5-Physical application 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+ واجب بيتي  

 +  امتحان           

فهم المشتقة و   12=4×3 9+10+11+12

 طرق االشتقاق

 االشتقاق 

 

 

1-Derivatives 

2-General rules 

3-Slope and rates 

4-Techniques of 

derivatives   

  

 

حل اسئلة +   نظري 

واجب بيتي +   

 امتحان           

13+14+15 +

16 
تمكين الطالب من  12=4×3

تطبيق المشتقة   

بالمسائل و  

 تطبيقاتها  

 1-Chain rule 

2-Maximum and 

minimum 

3-Implicit Differentiation 

 4-Application 

 

حل اسئلة +   نظري 

واجب بيتي +   

 امتحان           

17+18+19 +

20 
التكامل   12=4×3 فهم 

العامة  والقواعد 

التكامل   وطرق 

 وتطبيقاتها

  

1-Integration 

2-General rules 

3-Integration Methods 

4-Application(Work, 

Pressure ,Heat and 

Force 

حل اسئلة +   نظري 

واجب بيتي +   

 امتحان           

21+22+23 +

24 
تمكين الطالب من  12=4×3

اشتقاق معكوس  

الدوال المثلثية  

ومعرفة بعض 

 الخواص وتكاملها

1-Trigonometric Functions 

2-Properties 

3-Derivative 

4-Integral 

Application 

 

حل اسئلة +   نظري 

واجب بيتي +   

 امتحان           
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 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

 النصوص األساسية 

1 – physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-edt.. 2014 

 2 – Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 

GOREGE.2006  

 

متطلبات  خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 والموقع الكتروني ( 

Classroom  

الخدمات االجتماعية )تشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية( 

 محاضرات تطبيقية تعرض للطلبة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 المقررة   االستيعابية أكبر من الخطة    أكبر عدد من الطلبة  

 

  

25+26

28+27+ 

تمكين الطالب من  12=4×3

اشتقاق الدالة   

سية  اال

واللوغارتمية 

ومعرفة بعض 

 الخواص وتكاملها

1-Expoential and 

logarithmic function 

2-Properties 

3-Derivative form 

  

 

حل اسئلة +   نظري 

 واجب بيتي 

من   6=2×3 30+29 الطالب  تمكين 

في  التكامل  تطبيق 

 المسائل الحياتية 

Integral Form 

 Application 

حل اسئلة +   نظري 

 واجب بيتي 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز  .2

 علم النفس التربوي  اسم / رمز المقرر  .3

4.   

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2021 -2020 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعات إمتحانية  10= 2*  5+   )عشر ساعات اسبوعيا( 5*  2

 شهرية 

 2021 -2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   وفروعه واهدافه   التربويوعلم النفس أ: تعرف الطلبة على اهمية علم النفس 

 لخاصة من خالل الموضوعات التي يتناولها  بدور علم النفس التربوي في حياتهم اب: تعرف الطلبة 

بعد ج: جعل الطلبة لديهم القدرة على استخدام الموضوعات و المفاهيم التي تم تدريسها لهم في حياتهم المهنية  

  تخرجهم وممارسة مهنة التدريس.  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ
  نفس واهميته وفروعه ومدارسه واهدافه.تعرف على علم ال -1أ

 تعرف على علم النفس التربوي واهميته في حياة الطالب والمدرس.  -2أ

تعرف الطالب على موضوعات علم النفس التربوي ) الدافعية, االنتباه واالحساس واالدراك,  -3أ

 ( التغذية الراجعة, انتقال اثر التعلم, المفاهيم, والتذكر والنسيان
تعرف الطالب على الفروق الفردية, ونظريات التعلم ودورها في توصيله لمادته التي سيدرسها بعد   -4أ

 تخرجه 
 



 

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 مع المواقف الحياتية التي يمر بها. اكساب الطالب مهارات تمكنه من التعامل  – 1ب 

   ة التعامل مع التالميذ عند ممارسته لمهنة التدريس.اكساب الطالب مهارات تمكنه من كيفي – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 التقارير اليومية  طرح االسئلة, المناقشة ,المحاضرة, الحوار, 

 المنصات االلكترونية 

 طرائق التقييم       

 االمتحانات الشهرية   النشاط اليومي ) تقارير عن موضوع المحاضرة + تحضير يومي(  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

 
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات  -د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 5*  2 االول 
التعرف على علم  

 النفس 

النفس,  ما هو علم

 ,ه, اهدافتعريفه

 فروعه, مدارسه. 
 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 التعرف على السلوك  5*  2 الثاني 

السلوك , محددات  

السلوك البيولوجية, 

 البيئية.  

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5* 2  الثالث 
التعرف على علم  

 النفس التربوي 

تعريف علم النفس  

التربوي, اهميته,  

التعليمية وعلم  العملية 

 . النفس التربوي

 نظري 
نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 الرابع
التعرف على نماذج  

 في علم النفس التربوي 

نموذج كالوسماير  

وكودوين, نموذج  

جلزر,   –روبرت 

 . نموذج بنيامين بلوم

 نظري 
نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 الخامس
التعرف بطرائق علم  

 التربوي النفس 

طريقة المالحظة  

العلمية, المالحظة 

الذاتية, المالحظة 

 .الطبيعية

 نظري 
نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 السادس
التعرف بطرائق علم  

 النفس التربوي 

الدراسات التتبعية,   

المنهج االكلينيكي,  

 المنهج التجريبي. 

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 التعرف على الدافعية   5*  2 السابع 

تعريف الدافعية, 

تصنيفها, وظائفها,  

استراتيجية استثارة  

 الدافعية.  

 نظري 
نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5* 2 الثامن 
التعرف على االنتباه  

 واالدراك الحسي

معنى االنتباه, العوامل  

,  المؤثرة فيه, انواعه

 . عدم االنتباه
 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 التاسع 
  االنتباه التعرف على

 االدراك الحسيو

تعريف االدراك, 

تعريف االحساس,  

اقسام االحساس,  

العوامل المؤثرة في  

 االحساس واالدراك.

 نظري 
نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 العاشر
التعرف على الذاكرة 

 والنسيان 

تعريف الذاكرة, 

 انواعها, نظرياتها. 
 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

الحادي 

 عشر 
2  *5 

التعرف على الذاكرة 

 والنسيان 

تعريف النسيان, 

 نظرياته. 

 

 

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 
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 المطلوبة : القراءات 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

( رؤوف حممود القيسي, عمان, دار  2008علم النفس الرتبوي )  -
 دجلة 

 كتب ومصادر خارجية عن املادة خارج الكتب واملالزم املقررة .   -
 شبكة االنرتنت  -

 5*  2 الثاني عشر 
التعرف على الذاكرة 

 والنسيان 

العوامل المؤثرة في  

عمليتي التذكر 

 والنسيان. 

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 التعرف على التفكير  5*  2 الثالث عشر 

تعريف التفكير,  

اغراضه, انواعه,  

صفات المفكر الجيد, 

 طرق استثارة التفكير 

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 عشر الرابع 
التعرف على الفروق  

 الفردية

تعريف الفروق 

انواعها,  الفردية,

توزيعها,    اسبابها,

 كيفية مراعاتها  

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

الخامس 

 عشر 
2  *5 

التعرف على الفروق  

 الفردية

االطفال غير العاديين,  

االطفال بطيئوا التعلم,  

االطفال المتخلفين 

عقليا, االطفال  

عاليا  المضطربون انف

وغير المتكيفين  

 اجتماعياً. 

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 السادس

 عشر 
2  *5 

التعرف على نظريات  

 التعلم 

نظرية االشراط 

الكالسيكي لـ ) ايفان 

 . بافلوف(

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 عشرالسابع 
التعرف على نظريات  

 التعلم 

نظرية التعلم االجرائي  

 .لـ )سكنر(
 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 عشر   الثامن
التعرف على نظريات  

 التعلم 

النظرية االدراكية 

واالستبصارية لـ  

 . )كوهلر(

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 عشر التاسع
التعرف على انتقال  

 اثر التعلم 

تعريف انتقال اثر  

التعلم, اهميته, انواعه,  

 . نظرياته

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 5*  2 ون عشرال
التغذية  التعرف على 

 المرتدة

تعريف التغذية  

 المرتدة, انواعها. 
 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 

 الحادي

 ون عشروال
 التعرف على المفهوم.  5*  2

تعريف المفهوم,  

دورها, انواعها,  

تعلمها, العوامل 

 المؤثرة فيها. 

 نظري 

نشاط يومي  

)تحضير + 

 تقرير( 



متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزيارات الميدانية للطلبة المطبقين للمرحلة الرابعة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 المركزي في ضوء الية القبول  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 



 مادة اللغة االنجليزية  مقررنموذج وصف 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 اللغة االنجليزية  اسم / رمز المقرر  .3

4.   

 أشكال الحضور المتاحة  .5
منصة   عبر  األلكتروني  قناة    Google classroomالتعليم  و 

 التلكرام 
 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية   x 3  =3 1ساعة دراسية  +    28=   1×  28

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية   
 2/2021/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

لتك    االساسية  القواعد   ، والتأكيد علىفي حياتهم العلمية  تهاعلى ممارس  هم تدريبوادة اللغة االنجليزية  م  فيالطلبة    رفع مستوى 

 . كافة المجاالتا في واستخداماته اللغة العالمية

االنجليزيةتوظيف   والمجتمع    اللغة  واألسرة  والتعليم  التربية  مجال  في  اليومية  الحياتية  التطورات  مواجهة  دراسة  وفي 

 . الموضوعات العلمية

   .االنجليزية والكتابة في اللغة  تحدثماع والتسمهارة القراءة واالفي الطلبة تطوير قدرات 

في العلوم والتكنلوجيا وكيفية   هاودور اللغة االنجليزيةلصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة يجعل طلبة كليات التربية للعلوم ا

والمتوسطة واإلعدادية   االبتدائيةكمدرسين في المدارس  اختصاصاتهمتعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة 

 ير. الصناعة وفي مجال البحث والتطووبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة ب

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق  .10
 
 االهداف المعرفية  -أ

  -ب 
                                                   . بمفرداتها وجملها وعباراتها اللغة االنجليزيةالتعُرف على مادة   -1أ

                     ومعاييرها وشروطها.  القواعد االساسيةالتعُرف على  -2أ

 . بشكل سليم تعميق فهم معاني وكلمات اللغة االنجليزية -3أ         
 القدرة على النطق الصحيح لمفردات هذه اللغة. -4أ
 زيادة امكانية الطلبة في صياغة االسئلة واالجابة عليها. -5أ
 اليومية والعلمية. مفي حياته اللغة االنجليزية القدرة على ممارسة  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

     االستماع واالصغاء.مهارة  – 1ب 

  مهارة القراءة والكتابة.   - 2ب 

 مهارة النطق السليم.  – 3ب 

  .مهارة االجابة على االسئلة  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 اإلنترنت. المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمعلومات المتوفرة عبر 

 

 طرائق التقييم       

 
 الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.  االمتحانات

 
 مهارات التفكير  -ج

                                                طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج

كانية اإلستفادة منها في تيسير  بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإم اللغة االنجليزية ربط موضوعات -2ج

                                                                                             .  قنيةوالت العلمية و تهم االجتماعيةحيا
   االجابة عليها، وحل تمارين الكتاب.طرح األسئلة و -3ج

                                                         

 ة مع الطلبة.مناقشة الموضوعات ووحدات اللغة االنجليزي  -4ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت.

 طرائق التقييم     

 الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.  االمتحانات
 

 

  

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 
 

1 +2+3+4 

 
 
1 ×4=4 

إكتساب المعرفة في مجال   -

  السلوك والعالقات االجتماعية

مثل التحية والتعارف والشكر  

البلدان  اسماء واالعتذار، و

 .واهم المدن  والعواصم

تمهيد لبعض المفاهيم  -

مثل الملف الشخصي   األساسية

   .واسماء الوظائف للفرد
 حل التمارين واالسئلة .  -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 . Unit1  : Hello! 

2 .  Unit2  : Your world 

3 . Unit 3: All about You    

4 . Unit 4: Family and friends 

  Exercises and solutions   

 

 

 نظري 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5 +6 

  
1 ×2=2 

 

التعرف على جنسيات االقوام  -

االخرى وصناعاتهم التي 

 يشتهرون بها. 

الوقت والتعرف عليه،  تنظيم  -

المفضالت من شراب وطعام  

 وسكن. 
 حل التمارين واالسئلة ومراجعة.  -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 . Unit5  : The way I live 

2 .  Unit6  : Every day 

Exercises and solutions   

 

 نظري 

 

إمتحان ونشاط  

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

      

 
7 +8+9 +

10 

  
1 ×4=4 

التعرف على المصطلحات   -

االنجليزية المتعلقة بحياة 

االشخاص من طعام وشراب  

   وسكن وملبس والعاب. 

التعرف على جنسيات االقوام  -

االخرى وصناعاتهم التي 

 يشتهرون بها. 

تنظيم الوقت والتعرف عليه،   -

المفضالت من شراب وطعام  

 وسكن. 

تاريخ  امكانية قراءة وكتابة  -

الميالد لبعض الشخصيات  

التاريخية، والمهن، واسماء  

 الشهور.

اهمية الوقت في انجاز   -

 المهمات و االعمال .
 حل التمارين واالسئلة. -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 .  Unit 7: My favourites   

2 .   Unit 8: Where I live 

3 .  Unit9   : Times past 

4 .  Unit10  : We had a great 

time! 

Exercises and solutions   

 

 نظري 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
11 +12 +
13 +14 

 
1 ×4=4 

ان يتذكر الطلبة مسميات   -

، المالبس بألوانها المختلفة

والتعبير عن االعمال والسلوكيات  

بكلمات وجمل مفيدة للصور  

   والملصقات. 

القدرة على التعبير السماء  -

وسائل النقل المختلفة، والعالقات  

 االجتماعية القائمة على اساسها. 

 حل التمارين واالسئلة ومراجعة.  -

New Headway Plus 

Student's Book &Workbook 

1 .  Unit 11: I can do that you    

2 .    Unit 12: Please and 

thank you 

3 . Unit 13: Here and now 

4 . Unit 14: It's time to go!  

Exercises and solutions   

 

 

 

 نظري 

 

 

إمتحان ونشاط  

ثم   يومي

امتحان نهاية  

   السنة
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 
 

• English in a Simplified Way, Tahir Al-Bayati    

• New Headway Plus (Beginner) , John and Liz Soars, Oxford 

• Living English Structure, W. Stander Allen 

  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 

 

 تزويد الطلبة ببعض التمارين الخارجية لغرض االطالع عليها وحلها.     

 المواقع االلكترونية الخاصة بتعلم اللغة االنكليزيةالى بعض توجيه الطلبة 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

ا         في  الطالب  بتنفيذالذاتي  التعلم  عتماد  توجيه  التطبيقات    للقيام 

مادة   في  االنجليزيةالحياتية  الم  اللغة  داخل اليومية    مارساتعبر 

 في المجتمع.المحاضرة و 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 )طلبة الصباحي( أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة  
 

 ماجد سليم عزيز  .د. أ.م

16/2/2021 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .3

   البرامج التي يدخل فيها  .4

 أشكال الحضور المتاحة  .5
منصة   عبر  األلكتروني  قناة    Google classroomالتعليم  و 

 التلكرام 
 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية   x =3 3 1ساعة دراسية  +    28=   1×  28

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية   
 2020/ 12/ 17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الطلبة  يتعر باعتبارها  مبف  دورها  االنكليزيةوابراز  فيادةاللغة  العالم  في  استخداماً  االكثر  و  اللغة  انواع    فهم وصف  مختلف 

 الفيزياء الحديثة.  العلوم وخصوصاً 

في  تساهم  والتي  االلكترونية  المواقع  بعض  تصفح  من خالل  اليومية  حياتهم  في   االنكليزية  اللغة  استعمال  على  الطلبة    حث 

 مواجهة التطورات الحياتية اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع. 

الموضوع   فكرة  واستنباط  والمعاني  والكتابة   القراءة  في  مهاراتهم  االنكليزية وتطوير  اللغة  لتعلم  بانفسهم  الطلبة  ثقة  تعزيز 

 . الرئيسية للبحوث والمنشورات العلمية

ــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية -أ
التعُرف على   -2أ والتكنلوجيا.  اللغة االنكليزية ودورها في نقل وفهم مختلف انواع العلومالتعُرف على مادة  -1أ

  -3أالقوانين ومعاييرها وشروطها، واألزمات التي تمر بها فيزياء الليزر، و فوائده للمجتمع. 
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

إكساب الطالب معرفة في مجال فيزياء الليزر، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة إلى تصرف عندما   - 1ب 

 يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    

إكساب الطالب معرفة بالليزر والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى تصرف يسهم في إبعاد    - 2ب 

   - 3ب المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . العوامل 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت.

 

 طرائق التقييم       

 
 الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. اإلمتحانات 

 
 مهارات التفكير  -ج

ربط موضوعات الليزر بما   -2جطرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج

يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع باإلنجازات العلمية  

لليزر فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم ا -3جوالتكنلوجية.  

    -4جاإلتصاالت والصحة الحياتية على مختلف أجزاء وأعضاء الجسم البشري عبر منظومة اإلنترنت.

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اإلنترنت.المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر 

 طرائق التقييم     

 اإلمتحانات الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. 
 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

ــ  -1د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  -2د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  -3د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ    -4د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 
 

1 +2+3+4 

 
 
1 ×4=4 

التعريف بانواع الجمل في 

اللغة االنكليزية 

زمن المضارع  .ومكوناتها

 البسيط. 

 مفاهيم اساسية .1

 انواع االفعال )مساعدة وحقيقية( .2

 انواع الفاعل وعالقته بالفعل  .3

 مكونات الجملة التامة  .4

 االزمان في اللغة االنكليزية  .5

 المضارع البسيط .6

 الجمل في زمن المضارع البسيط  .7

صيغة الفعل في زمن المضارع   .8

 البسيط

الرئيسية لبعض استنباط الفكرة  .9

 فقرات مقاالت الكتاب المنهجي

طريقة كتابة رسالة الى صديق و   .10

 مسؤول مباشر 

 

 

 

 نظري 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5 +6+7+8 

 
1 ×4=4 

التعريف بانواع الجمل في 

اللغة االنكليزية 

ومكوناتها.زمن الماضي  

 البسيط. 

 االفعال في صيغة الماضي .1

كيفية تحويل زمن الفعل من  .2

 المضارع الى الماضي 

 االفعال الشاذة  .3

 الجملة في زمن الماضي البسيط  .4

الفرق بين المضارع البسيط  .5

 والماضي البسيط

تحويل الجمل من المضارع البسيط   .6

 الى الماضي البسيط وبالعكس

 استعماالدوات الربط للجمل. 7
للوحدات التي تم حلول تمارين الكتاب.     8

 تغطيتها 

 

 

 نظري 

 

 إمتحان

 نشاط يوميو 

 
 

9 +10 +11
+12 

 
 
1 ×4=4 

التعريف بانواع الجمل في 

اللغة االنكليزية 

ومكوناتها.زمن المستقبل  

 البسيط. 

 االفعال في زمن المستقبل .1

انواع الجمل في المستقبل البسيط  .2

(will, going to) 

كيف تكون جملة تامة في زمن   .3

 المستقبل البسيط 

انواع الجمل المستقبلية وماذا  .4

 توصف

الفرق بين الجمل في زمن المضارع   .5

 والماضي والمستقبل

صيغة نفي الجمل المثبتة في   .6

 االزمان الثالثة 

صيغة السؤال وعالقتها باالزمان   .7

 الثالثة

 ,what)صيغ السؤال العامة  .8

where, when, how much, 

how many, who, 

which,….etc.) 

  قراءة بعض القطع من الكتاب .9

  والتعرف على القواعد التي

تضمنتها باالضافة الى تعلم  

 مفرداتها 

بصيغ حل بعض التمارين الخاصة  .10

 السؤال والجمل الفعلية 

 

 

 

 

 

 

 نظري 

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

  Have, have got, 1.  التعريف باستخداماتhave, 

have got, has and has got 
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13 +14 +
15 +16 

 
1 ×4=4 

has and has got 2.  الفرق بينهم 

 االختصارومتى اليجوز متى يجوز  .3

 زمن المضارع المستمر .4

 زمن الماضي المستمر .5

الفرق بين المضارع المستمر  .6

 والماضي المستمر

 some & anyاستخدامات  .7

 حلول  بعض تمارين الكتاب  .8

قراءة بعض القطع من الكتاب   .9

 المنهجي وحل التمارين المتعلقة بها

استعماالت جمل الوصل في كتابة   .10

 المقاالت

 

 نظري 

إمتحان ونشاط  

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

 
 

17 +18 +
19 +20 

 
 

1 ×4=4 

 ,somethingاستعمال 

anything, few, little, 

lots & a lot of 

Comparative and 

superlative 

 التعريف بهذه الصيغ .1

مالفرق بينهم ومتى تستعمل كل  .2

 منها

 حلول تمارين حول الموضوع  .3

 صيغ المقارنة  .4

 الصفات المتماثلةالمقارنة بين  .5

الصفات ذا المقطع الواحد وذات   .6

 المقاطع المتعددة

 (er & more)اضافة  .7

 صيغ التفضيل  .8

 صيغ التفضيل انواع  .9

 (est &most)اضافة  .10

 

 

 

 

 نظري 

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

21 +22 +
23 

 
 
1 ×3=3 

المضارع التام والماضي 

 التام والمستقبل التام 

 

Prepositions 

 عن االزمان في صيغة التام  مقدمة .1

 قاعدة المضارع التام  .2

 تكوين جمل في زمن المضارع التام  .3

 قاعدة الماضي التام  .4

 تكوين جمل في زمن الماضي التام  .5

 قاعدة المستقبل التام  .6

تكوين جمل في صيغة المستقبل  .7

 التام

استعمال كلمات لها اكثر من معنى   .8

 في جمل مختلفة 

حلول تمارين وامثلة عن صيغ  .9

 التام الزمن

 حروف الجر  .10

 استعماالت حروف الجر في المقال .11

 

 

 نظري 

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

24 +25 + 
26 
 

 
 
1x3  =3 

 a & theاستعماالت 

 

Express Quantity 

 a & theالتعريف ب  .1

 a & theمتى تستعمل  .2

 a &theمتى يمنع استعمال  .3

 التعبير عن الكميات .4

 much & manyاستعمال  .5

 الفرق بينهما  .6

 تمارين وامثلةحل  .7

 

 

 

 نظري 

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
27 +28 

 
1 ×2=2 

 like doingاستعماالت 

& would like to do 

 

Should, must & 

have to 

 & like doingالتعريف ب  .1

would like to do 

 الفرق بينهما  .2

تحول الفعل الى صيغ اخرى  .3

 كاالسماء والصفات 

4. Should, must & have to 

 الفرق بينهم  .5

 اولويات استخدام كل منهم  .6

تكوين جمل مثبتة ومنفية   .7

 باستخدامهم

 تاب حلول تمارين وامثلة من الك .8

 

 نظري 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 البنية التحتية  .8



4 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 ب المقرراكتال ▪
 أخرى      ▪
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 

 تزويد الطلبة ببعض التمارين الخارجية لغرض االطالع عليها وحلها. 

 االلكترونية الخاصة بتعلم اللغة االنكليزيةالى بعض المواقع  توجيه الطلبة 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

اإلعتماد   في  الطالب  التعلم  توجيه  الى الذاتي  على  االستماع  خالل  من 

االفالم غير   االنكليزية ومشاهدة  باللغة  البرامج  للعربية. بعض  المترجمة 

الحواس  تمرين  بهدف  ذلك  كل  والقصص.  الروايات  بعض  قراءة  كذلك 

 على فهم المفردات والجمل. 

 

 

 القبول   .9

 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 212PHEA( / 2الكهربائية والمغناطيسية ) اسم / رمز المقرر  .3

   البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021-2020 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
ساعة عمليه   64نظرية و ساعة  64عملي بمعدل  2\نظري  2

 بالسنة 
 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 وتطبيقاتها االساسيه تعريف الطالب أسس علم املغناطيسية واجملال الكهرومغناطيسي 
 الطالب ببعض اجهزة القياس الكهربائيةتعريف 
 للتيار الكهربائياملغناطيسي الطالب باجملال تعريف 

 وبعض دوائرها التطبيقية.او املتناوبة  ية املرتددة ائاساسية عن التيارات الكهربنبذة 
 سافارت +قانون امبير الدائري(–تعريف الطالب بقوانين الحث الكهرومغناطيسي )فاراداي+ بايوت 

 وتوضيف ذلك في بعض التطبيقات كالمحوالت الكهربائيه .   تعريف الطالب بمفاهيم الحث الذاتي والمتبادل
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ

 أسس علم املغناطيسية واجملال الكهرومغناطيسيان يعرف الطالب   -1أ

 وكيفيه احلصول عليه . اجملال املغناطيسيان يعرف الطالب  -2أ

ويفهم الفرق بني الكهربائيه وبعض دوائرها التطبيقيةاملتناوبة ية ائالتيارات الكهربان يعرف الطالب      -3أ

                                  .املتناوبه واملستمرة

 سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي –ان يعرف الطالب قانون بايوت  -4أ 
الطالب بالواقع من تطبيقات المجالين الكهربائي والمغناطيسي كجهاز الرنين  ربط ما يتعلمه -5أ 

 غيرها. الكهربائي و 

      
   
 الخاصة بالبرنامج  االهدا ف المهاراتية   -ب 

 كيفية ربط الدوائر الكهربائية الخاصة بتجارب المختبر  - 1ب 

 كيف تعمل االجهزة المستخدمة  - 2ب 

مع  والفولتميتر وكيفيه ربط المقاومات كاالميتير   التعرف على بعض االجهزة الخاصة بالموضوع  - 3ب 
 الكلفانوميتير لتحوليها الى اجهزة حساسه لقياس الفولتيه والتيار .

من حيث استخدام القوانين المناسبه لكي تطبق على كل حاله على حدة من حيث   التفكير العلمي  -4ب 

المغناطيسي لملف حلزوني او سلك طويل جدا او المجال المغناطيسي الموجود بين  حساب المجال 

    سلكين يمر فيهما تيار او لحلقه او لملف حلقي او لشحنه واحدة او لشحنتين او اكثر .

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 + مناقشة  homeworkحماضرة +تقارير +  حل متارين على شكل 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية                                                   

 

 



 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

                                                                                                           التفكير العلمي -1ج

 الحفظ للقوانين الرئيسيه وكيفيه استخدام كل قانون في الحاله المناسبه   -2ج

ربط مختصره وتثبيتها للتوصل الى الحل من خالل فهم معنى االسئله وتحويلها الى رموز  -3ج
 المعطيات ب المطلوب ثم استخدام القانون المناسب لذلك .

   

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل متارين على شكل طريقة المحاضرة + 
 

 طرائق التقييم     

 

 اختبارات موضوعية 

 اختبارات عملية
 

 
 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 كيفيه ربط االفكار وربطها بالواقع لتسهيل تذكر تلك القوانين او االفكار العلميه  -1د 

 ربط الفصول الدراسيه مع بعضها لتكمل الثانيه مثال االولى والثالثه الثانيه وهكذا  -2د 

 صل للقوانين الالزمه لحل المسائل توضيف مهارات التذكر للتو-3د 

  توضيف مهارات اللغه االنكليزيه وتقويتها خدمه لفهم وحل المسائل الكهربائيه    -4د 



 البنية التحتية   .12

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

ان يعرف الطالب  8 2+3+4+ 1
ية ائالتيارات الكهرب

وبعض دوائرها املتناوبة 

 التطبيقية

دوائر التيار 
 المتناوب 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 

ان يعرف الطالب  8 6+7+8+ 5
 اجملال املغناطيسي

االختبارات   المحاضرة+المناقشة  المجال المغناطيسي 
الشهرية 
 واليومية 

9 +10 +11
+12 

ان يعرف الطالب  8
بعض اجهزة القياس  

 الكهربائية  

اجهزة القياس  
 الكهربائية 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 

13 +14 +
15 +16 

الطالب باجملال تعريف  8

للتيار املغناطيسي 

 الكهربائي

املغناطيسي اجملال 

 للتيار الكهربائي
االختبارات   المحاضرة+المناقشة 

الشهرية 
 واليومية 

17 +18 +
19 +20 

تعربف الطالب بالقوة   8
الدافعة الكهربائية  

 المحتثة 

القوة الدافعة  
 الكهربائية المحتثة 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 

21 +22 +
23 +24 

تعريف الطالب بقوانين   8
 الحث الذاتي والمتبادل

االختبارات   المحاضرة+المناقشة  المحاثة 
الشهرية 
 واليومية 

25 +26 +
27 +28 

تعريف الطالب بالتيار   8
 الكهربائي 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة  التيار الكهربائي 
الشهرية 
 واليومية 

تعريف الطالب  4 30+ 29
بالخواص الخواص  
المغناطيسية للمواد 
 والفيرومغناطيسية 

الخواص  
المغناطيسية للمواد 
 والفيرومغناطيسية 

االختبارات   المحاضرة+المناقشة 
الشهرية 
 واليومية 



 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 الدراسي+ مصادر من شبكة االنترنت المقرر 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 حصرا مختبر الكهربائية في الكلية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التوجد 

 

 القبول   .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 التعليمية المؤسسة  .1
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 القسم الجامعي / المركز  .2
 قسم الفيزياء

 رياضيات  PHMT1 106 اسم / رمز المقرر  .3

 البرامج التي يدخل فيها  .4
  

 أشكال الحضور المتاحة  .5
 الكتروني الدوام 

 الفصل / السنة  .6
2020 /2021 

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
 تقريبا ساعة دراسية    90

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
2020 /2021 

 أهداف المقرر .9

لتفسير  االساسية  والقوانين  بانواعها  الحركة  ميكانيكية  لفيزياء  االساسية  المباديء  على  الطالب  تعليم 

 وقوانينها ظواهرالحركة الطبيعية واعداد الطالب الطلبة بكيفية شرح او تفسير هذه الظواهر  

 كيفية توظيف هذه المعرفة في االستفادة من التطبيقات المتوفره في الحياة. 
 توضيح امثلة واقعية يعيشها الطالب في حياته 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

بينها وبين وصف   الربط  المتاحة. والبد من  التعلم  القصوى من فرص  إذا كان قد حقق االستفادة  عما  مبرهناً 

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ

والقوانين المتعلقة  ومن ثم الكميات المرتبطة بها  ،قياسهاالكميات االساسية القياسية ووحدات تعريف  -1

بالية حساها وكيفية تحديد وحدات قياسها.وصف قوانين الحركة االساسية مع امثلة واقعية مستخرجة من  

 . التسلسل االنسياني في شرح انواع حركة االجسام وشرح القوانين اخاصة لكل حركة. الحياة اليومية

-   

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 .  خبرة عملية للمفاهيم النظرية المدروسة من خالل المختبر العمليإكساب الطالب  - 1

 .الحديثة في شرح المواضيعمهارة استخدام وسائل التدريس إكساب الطالب   - 2

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

وطرح  .و المناقشةمع الطلبة الحوارالتفاعليةوافي القاء المحاضرات  googl meetبرنامج   استخدام 

 google classroomالكترونية تكون من خالل برنامج  .امتحانات تحريرية…األمثلة

 

 طرائق التقييم       

اليومي وتسجيل المشاركة لكل    )التحضيروالنشاط اليومي للطلبة    ،التحريرية لكل فصل مستقل    االمتحانات

 االختبار المفاجيء )الكوز( . وطالبة(طالب 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 عليها.لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم  المحاضرة،طرح األسئلة أثناء  -1

 يترك للطلبة امكانية تفسير بعض المفردات العلمية خالل المحاضرة-2

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 األمثلة. وطرح  المحاضرة،الحوار،المناقشة، 

 

 طرائق التقييم     

 الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ( االمتحانات

 والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة -د 

لمواكبة احدث  ــوالموبايالتتفعيل استخدام وسائل االتصال والتوضيح الحديثة المتوفرة في الحاسبات -1د 

 ـ التطبيقات الحياتية المرتبطة مع المحاضرات العلمية النظرية

 



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3+4 3×4=12  Infinite series 

a. Finite and infinite 

sequence 

b. Finite and infinite 

series 

c. Convergence of 

Series - ratio and 

tests 

d. Estimation of the 

sum of series of 

constant terms 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+  االلكتروني 

واجب بيتي +   

 امتحان           

5+6+7+8 3×4=12  Power series 

Expansion of 

Functions 

1 - Introduction 

2 .Taylor Series 

Expansion and 

Remainder term 

3 - Convergeuce of 

power Series 

4- Computation of 

Logarithms 

5- Computation of 

Trigonometric 

functions 

6- Computation of 

other function 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+  وني االلكتر

واجب بيتي +   

 امتحان           

9+10+11+12 3×4=12   

Vectors 

1 - Vector component 

and the unitvector(i 

and j ) 

2 - Addition and 

Subtraction of Vectors 

3- Space Coordinates 

a- Cortisone 

coordinates 

b- b-Cylindrical 

coordinates 

C-Spherical 

coordinates 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+  االلكتروني 

واجب بيتي +   

 امتحان           



4 .Scaler product of 

two Vectors 

5 .Vector product of 

two Vectors 

6- Equation of lines 

and planes 

 
13+14+15 +

16 
3×4=12  Partial 

Differentiation 

1-  Function of two or 

more variables 

2- The gradient 

3- - The chain Rule 

for Partial 

Derivatives 

4- - The Total 

Differential 

5- Maxima ans 

Minima of functions 

of two Independent 

Variables 

6- Higher - Order 

Derivatives 

7- Exact Differentials 

8-  Derivatives of 

Integrals 

اسئلة في  حل  نظري 

 داخل الصف

+   االلكتروني

واجب بيتي +   

 امتحان           

17+18+19 +

20 
3×4=12   First Order 

Differential 

Equation 

1 –  Introduction 

2 - Equation with 

Variables Separable 

3- Homogeneous 

Equation 

4- Nonhomogeneam 

Equation 

5- Linear Equation 

6 - Equation with 

Exact Differentials 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+  االلكتروني 

واجب بيتي +   

 امتحان           

21+22+23 +

24 
3×4=12    

Secound Order 

Differential Equations 

1 – Introduction 

2- Special Types of 

Second Order 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+  االلكتروني 

واجب بيتي +   

 امتحان           



 البنية التحتية   .12

 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

 النصوص األساسية 

1 – physics for scientists and enginners 

with modern physics, SERWAY, and 

JEWETT, 9-edt.. 2014 

2– Classical mechanics for physics 

graduate students, ERNESTO 

CORINALDESI. 1998 

3- Classical mechanics , R.DOUGLAS 

GOREGE.2006 

4-Calculus and Analytic geometry by 

George by Thomas. edition 1988 

 

  

  

 

 القبول   .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة 

Equations 

3- Homogeaeom 

Linear Equations 

4 - Nonhomogeaeam 

Linear Equations 

5 - Differentials 

Operators 

6 .Solution of Laplace 

Equation Vsing 

7 .Hu separation of 

Variables method 

25+26

28+27+ 

3×4=12   the double 

integral 

حل اسئلة في   نظري 

داخل الصف 

+  االلكتروني 

 واجب بيتي 

30+29 3×2=6  the polar coordinates  حل اسئلة في   نظري

داخل الصف   

االلكتروني +  

 واجب بيتي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 المقررة   االستيعابية أكبر من الخطة    أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 م.م. ريم وليد حسين :اسم التدريسي 
 



 نموذج وصف المقرر

 

  -:وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم   المؤسسة التعليمية  .1

   قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز  .2

 والتعليم الثانوي اإلدارة التربوية  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 أشكال الحضور المتاحة  .5
بحسب التعليمات )محاضرات الكترونية عن بعد + حضوري  

 لالمتحانات(بالقاعات بالنسبة 

 2021-2020 الفصل / السنة  .6

 ساعة   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 12/2020/ 23 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 هي مستوايت النظام الرتبوي يف العراق .  تعريف الطالب مبعىن اإلدارة وما -1

 النظام املركزي (  والنظام الالمركزي . التعرف على أهم االجتاهات احلديثة يف اإلدارة )  -2

 املقارنة بني أمناط اإلدارة .  -3

 والفنية .  اإلدارية املدرسية واهم مهام املدير  اإلدارةتعريف  -4

 الصفية واهم جماالهتا .  اإلدارةالتعرف على   -5

 املعرفة واهم عملياهتا.  مفهوم   التعرف على  -6

 التطرق إىل مواضيع اإلشراف الرتبوي ومراحل تطوره   -7
 هتيئة الطالب إىل التطبيق العملي من خالل موضوعات  اإلدارة  واإلشراف الرتوي    -8
 ومشكالته   وأهدافهالتعليم الثانوي   أمهية توضيح   -9

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 يقارن الطالب بين اإلدارة المتسلطة والديمقراطية  أن-1أ

 كعلم وفن   اإلدارةيناقش الطالب  أن -2أ

 الصفية   اإلدارةيعرف الطالب  أن -3أ
 يبن الطالب هيكلية التعليم الثانوي في العراق   أن  -5أ
 يميز بين عمليات إدارة المعرفة   أن  -6أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 الصف  إدارةتدريب الطلبة على  – 1ب 

 الكالمية التي تشجع على التفاعل الصفي  األساليب يطبق  – 2ب 

 التربوي  واإلشراف اإلدارةيلقي درسا حول موضوعات  أن  - 3ب 

   التي تثير دافعية الطلبة للتعلم  األساليب يطبق   -4ب 

 

مفهوم المعرفة وأنواعها ، عمليات إدارة المعرفة  ، دور عمليات إدارة المعرفة في بناء    -التحديث :

 المنظمة المتعلمة . 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 .التعليم االلكتروني ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،  عن بعد المحاضرةطريقة   
 

 

 طرائق التقييم       

 
ومشاركة الطالب في النقاشات ويتم تسجيل  ،الواجبات البيتية )داخل القاعات( الشهرية االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 (.Google-classroomوتثبيت درجة لكل مشاركة، )داخل صفوف 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .التعليم االلكتروني ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،   عن بعد المحاضرةطريقة 

 

 طرائق التقييم     

 

 
ومشاركة الطالب في النقاشات ويتم تسجيل  ،الواجبات البيتية )داخل القاعات( الشهرية االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 (.Google-classroomوتثبيت درجة لكل مشاركة، )داخل صفوف 

 



 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارة اإللقاء   -1د 

 مهارة ضبط الصف   -2د 

 

 

   

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 
1 +2+3+4 

 
2 ×4=8 

يعرف الطالب معنى  

اإلدارة ومن هو  

مؤسس كل نظرية من  

نظريات اإلدارة  ، أن 

اإلدارة وبيان يعرف 

 مستوياتها 

تعريف اإلدارة  

والتطور التاريخي  

لإلدارة  ومستويات  

إدارة النظام التربوي   

وخصائص اإلدارة 

 التربوية  

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5 +6+7+8 

 
2 ×4=8 

أن يفرق الطالب بين  

 وظائف اإلدارة 
 وظائف اإلدارة 

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
9 +10 +11

+12 

 
التمييز بين المهام   8=4× 2

 والمهارات  اإلدارية

تعريف اإلدارة  

المدرسية  ومهام  

 المدير وابرز مهارته  

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

13 +14 +
15 +16 

 
2 ×4=8 

التعرف على ابرز  

االتجاهات الحديثة في  

 اإلدارة التربوية  

االتجاهات الحديثة في  

اإلدارة التربوية  

)المركزية 

 (  ةوالالمركزي

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 

إمتحان ونشاط  

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

17 +18 +
19 +20 

 
2 ×4=8 

المقارنة بين أنماط  

اإلدارة وتوضيح  

 عملية التفاعل الصفي  

أنماط اإلدارة 

المدرسية والنشاط  

المدرسي واإلدارة 

 الصفية  

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 امتحان

 و نشاط يومي 

21 +22 +
23 +24 

 
 2 ×4=8 

أن يعرف اإلشراف  

التربوي ومراحله  

 وأهدافه  ووظائفه  

مقدمة عن اإلشراف 

 التربوي  

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

  

  

 امتحان

 و نشاط يومي 

 
25 +26 + 
27 +28 
 
 
 

 
2x  4 =8 

المقارنة بين أنواع  

أن يميز  اإلشراف 

بين أساليب  

 اإلشراف التربوي  

أنواع اإلشراف 

 التربوي  وأساليبه  

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 امتحان

 و نشاط يومي 

 
29 +30 

 
2 ×2=4 

 
 
 

أن يعرف  

المعرفة وبيان  

أنواعها  أن  

يبن أهداف 

 التعليم الثانوي  

دور إدارة المعرفة في  

بناء المنظمات هيكل  

التعليم الثانوي في  

 العراق   

باستعمال   نظري

التعليم  

 االلكتروني

 

 امتحان

 و نشاط يومي 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 ال توجد كتب مقررة ، يعتمد على املصادر التالية  
 2001سامي عريفج ، االدارة الرتبوية املعاصرة ،  -1

 2009يف التعليم ،    ةامحد يوسف ، الالمركزي  -2

 2001حممد عبد القادر ، االدارة املدرسية احلديثة ،   -3

 2000حممد رسالن ، االدارة علم وتطبيق /  -4

 2000حديثة يف االدارة املدرسية /  ابو وفاء واخرون ، اجتاهات  -5

 2016سعد غالب ايسني ، ادارة املعرفة املفاهيم النظم التقنيات / -6

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

التوجيه إىل مواقع الكرتونية  هلا عالقة مبوضوعات املادة  ، توجيه الطلبة على  
 استخدام مكتبة الكلية لالطالع على املصادر اخلاصة ابإلدارة الرتبوية  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اليوجد  

 

 القبول   .13

 حسب رؤية خطة قبول الجامعة  المتطلبات السابقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة أكبر عدد من الطلبة  

 

 -: املادة  أساتذة 
 د. سراب فاضل خميرب 
 م. سيف علي حكيم 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 )المرحلة الثانية  (الحاسبات  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة دراسية  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب بأساسيات الحاسبات. 
 المصفوفات وكيفية التعامل مع الحاسبة من خالل هذه المصفوفات.رياضيات تعريف الطالب ب

 .الخاصة بجهاز الحاسبة تعريف الطالب بالجانب النظري 
 ( .MatLabتعريف الطالب  بلغة البرمجة )

 ربط الجانب النظري بالجانب العملي باستخدام الحاسبات.
 والتي تخص التعامل مع المصفوفات . (MatLab)ج مجموعة كبيرة من ايعازات ادر ا

 . (MatLab)تعليم الطلبة اساسيات رسم الدوال الرياضية المختلفة باستخدام لغة البرمجة 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10

  االهداف المعرفية -أ

 ( . MatLabتعريف الطالب  بلغة البرمجة )-1أ
 ( والتي تخص التعامل مع المصفوفات .MatLabادراج مجموعة كبيرة من ايعازات )-2أ

 (MatLabتعليم الطلبة اساسيات رسم الدوال الرياضية المختلفة باستخدام لغة البرمجة ) -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 .اكساب الطالب مهارة التعرف وتغيير مواصفات الحاسوب بناًء على احتياجه - 1ب 

 ( .MatLabلغة البرمجة ) الحاسبة باستخداماكساب الطالب مهارة استخدام نظام   - 2ب 

 .(MatLabباستخدام لغة البرمجة ) رسم الدوال الرياضية المختلفة اكساب الطالب مهارة   - 3ب 
   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .  التعليم باستخدام الحاسبة ) تطبيق عملي (،  المحاضرة ،

 

 

 طرائق التقييم       

 

 المشاركة لكل طالب وطالبة (اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

ربط   -2جطرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج
موضوعات الحاسوب بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير  

لحل   (MatLab)واستخدام لغة البرمجة  الحياة والتمتع بامكانيات الحاسبة لحل المشاكل العلمية
 .  المشاكل المختلفة والتي تواجه مختلف االختصاصات 

 -3ج

    -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة .

 
 

 

 



 

 طرائق التقييم   

 اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (
 

 

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى  -د 

 .  (MatLab)االستخدام االمثل للحاسبة الشخصية باستخدام برنامج  -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التعليم 

طريقة  

 التقييم 

اكساب  4=4× 1 2+3+4+ 1
المعرفة في  

علم الحاسوب  
وتحويل هذة  
المعرفة الى  
سلوك يسهم  
في تعلمة  
المواد  

الدراسية 
 . االخرى 
وجعل 

الطالب قادرًا 
على حل  
مختلف  
المشكل 

باستخدام لغة  
البرمجة 

(MatLab) 
. 

• Introduction to 

matlab 

• Mathematical 

Operations 

• Variables & 

Constants 

• Variables & 

Constants 

Naming Rules 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  

 Reserved Words in .1 كذلك  4=4× 1 6+7+8+ 5

MATLAB 

2. Special Variables 

Predefined in 

MTLAB 

3. Formats of the 

Numbers 

4. Defining Variables 

5.  Defining Matrices 

a. The brackets []  

b.  The semicolon (;)  

c. The parentheses ()  

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  



d. The colon (:)  

e. To create a vector 

with fix number of 

entries, there are 

three ways: 

f. To transpose a 

vector or matrix 

we use (.') or to 

transpose and 

finding the 

complex conjugate 

using (') 

9 +10 +11
+12 

 Number-Matrix .1 كذلك  4=4× 1 

Operations. 

2.  Matrix-Matrix 

Operations. 

3.  The Properties of 

Scalar-Matrix and 

Matrix-Matrix 

Operations. 

4.  Creating Standard 

Matrices: 

a. Ones. 

b. Zeros. 

c. Eye. 

d. Rand. 

e. randn. 

f. diag 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  

13 +14 +
15 +16 

 Functions .1 كذلك  4=4× 1

Frequently Used With 

Matrices 

a. Size. 

b. Length 

c. Numel 

d. sum 

e. clear 

f. whose 

g. who 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  



 
17 +18 +
19 +20 

 Drawing Using .1 كذلك    4=4× 1

MATLAB 

a. plot3 

b. polar 

c. semilogx 

d. semilogy 

e. loglog 

f. bar 

g. bar3 

h. mesh 

i. surf 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  

21 +22 +
23 +24 

 Forming a Plot كذلك  4=4× 1 

in MATLAB 

j. Figure. 

k. Xlabel. 

l. Title. 

m. Grid. 

n. Box. 

o. Axis. 

p. xlim 

q. subplot. 

r. Close 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  

25 +26 +
27 +28 

 Logical Comparison .1 كذلك  4=4× 1 

and Combining 

Operators 

2.  Control Flow 

Statements 

a. For Loop 

Statement 

b. While Loop 

statement 

c. If condition 

statement 

d. Break Statement 

e. Switch-End 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 محاضرات معدة من قبل اساتذة المادة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والدوريات والبرمجيات  ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية ( 

 ، اجهزة حاسوب  smart board, Data Show ، اجهزة 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 

 

 

 
المواد المضافة للعام  كذلك  2=2× 1 30+ 29

 (: 2021-2020الدراسي )

1. Determinant 

for (3*3) 

matrix. 

2. Inverse for 

(3*3) matrix. 

3. Physical 

applications 

using Matlab. 

4. Lissajous 

figure. 

5. Max function. 

6. Min function. 

7. Mean 

function. 

8. Sum function. 

9. Trace 

function. 

10. Dot prods. 

11. Cross prod. 

 

Experimental 
+ 

Theoretical 
 

 إمتحان 
+ نشاط  
 يومي  
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 القبول وفق القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
  أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الخطة االستيعابية  أكبر عدد من الطلبة  
 

 
 
 
 

 

 د.علي عدنان نعمةد. علي حسين عبد الرزاق 
 

 د.انبثاق محمد علي د. حميد مجيد
 



 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ / اثٍ انٓٛثىكهٛخ  انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انفٛضٚبء انمسى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 انجظشٚبد اسى / سيض انًمشس .3

 انجكبنٕسٕٚط انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .5

انكزشَٔٙ ٔزست اندذٔل انشسًٙ فٙ  on lineزؼٕس 

ثًسبػشاد  google meet  لسى انفٛضٚبء ثبسزخذاو

خ ٔثبلٙ يُظبد انزؼهٛى يٍ انكزشَٔٛرفبػهٛخ 

classroom   ٔTelegram  ٔااليزسبَبد زست

 انزؼهًٛبد ثذاخم انمسى فٙ انكهٛخ

 2020/2021 انفظم / انسُخ .6

 ػذد انسبػبد انذساسٛخ )انكهٙ( .7

سبػبد  4= 4 × 1سبػخ دساسٛخ  +  84=  3× 28

شٓشٚخ  ثبإلػبفخ ئنٗ اإليزسبَبد انًشكضٚخ  ئيزسبَٛخ

 ٔانُٓبئٛخ انسُٕٚخ

 2020/2021 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف .8

 أْذاف انًمشس .9

  ٔدٔسِ فٙ فٓى يجبدب انفٛضٚبء انسذٚثخ  انجظشٚبدرؼشف انطهجخ ػهٗ يٕػٕع

 ٔئسزخذايبرّ انٕٛيٛخ .

  اسزخذاو ْزِ انًؼشفخ فٙ انسٛبح انٕٛيٛخ ٔسثطٓب ثبنظٕاْش انؼهًٛخ االخشٖكٛفٛخ 

  ٚدؼم ؽهجخ كهٛبد انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ ٚشؼشٌٔ ثمًٛخ ٔأًْٛخ يبدح انفٛضٚبء ٔدٔس

فٙ انؼهٕو ٔانزكُهٕخٛب ٔكٛفٛخ رؼبيهٓى يغ ؽهجخ انًذاسط ثؼذ انزخشج  انجظشٚبد

ٔيًبسسخ ئخزظبطبرٓى كًذسسٍٛ فٙ انًذاسط اإلثزذائٛخ ٔانًزٕسطخ ٔاإلػذادٚخ 

نخ انًزؼهمخ ثبنظُبػخ ٔفٙ يدبل انجسث ٔثؼغ انًخزجشاد انجسثٛخ فٙ دٔائش انذٔ

 ٔانزطٕٚش.

  نهطبنت ثشكم ٚسبػذِ ػهٗ يٕاخٓخ انًشكالد انسٛبرٛخرٕظٛف انًؼشفخ انؼهًٛخ 

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا ئٚدبصاً يمزؼٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ 

انطبنت رسمٛمٓب يجشُْبً ػًب ئرا كبٌ لذ زمك االسزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى انًزبزخ. ٔالثذ 

 يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انجشَبيح.



 يخشخبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

 انًؼشفخ ٔانفٓى - أ
 

a.  ٔرطٕس ْزا انؼهى نٛظجر يٍ اْى فشٔع ٔكٛف َشأ  انجظشٚبدانزؼُشف ػهٗ يبدح

 .انفٛضٚبء ٔاسرجبؽّ انًجبشش ثبنزطجٛمبد انؼهًٛخ انسذٚثخ

b. انًفبْٛى االسبسٛخ نهجظشٚبد ٔكٛفٛخ االسزفبدح يُٓب ٔسثطٓب ثبنظٕاْش ؼُشف ػهٗ انز

 .انٕٛيٛخ

c. االسزخذاو االيثم نهًؼهٕيخ ٔكٛفٛخ رٕظٛفٓب نهٕطٕل انٗ انفٓى انظسٛر نهًبدح 

d. خ ػهًٛخ.انزؼشف ػهٗ انزطجٛمبد انؼهًٛخ انخبطخ ثكم يؼشف 

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع  -ة 

 
a.  زٛث يٍ انًًكٍ نهطبنت رسٕٚم ْزِ انجظشٚبدئكسبة انطبنت يؼشفخ فٙ يدبل ،

 انًؼشفخ ئنٗ رظشف ػُذيب ٚمزؼٙ انًٕلف ئسزدبثخ يؼُٛخ نسم يشكهخ يب .

b.    انًٓبسح انالصيخ فٙ رٕظٛف انًؼشفخ انًكزسجخ نزكٌٕ سكٛضح ئكسبة انطبنت

 . ٕاْش انفٛضٚبٔٚخ انًزؼهمخ ثبنجظشٚبدفٓى انظاسبسٛخ فٙ 

 

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

انًسبػشح ، انسٕاس ، انًُبلشخ ، ٔؽشذ األيثهخ، ٔانًخزجش انؼًهٙ، ٔانًؼهٕيبد انًزٕفشح 

 ػجش اإلَزشَذ.

 ؽشائك انزمٛٛى

 

انٕٛيٙ ٔرسدٛم اإليزسبَبد انشٓشٚخ، ٔانٕاخجبد انجٛزٛخ ٔانُشبؽ انٕٛيٙ نهطهجخ )انزسؼٛش 

 انًشبسكخ نكم ؽبنت ٔؽبنجخ (.

 

 يٓبساد انزفكٛش -ج
 

                                               ؽشذ األسئهخ أثُبء انًسبػشح ، نغشع شذ انطهجخ ٔئيكبَٛخ ئخبثزٓى ػهٛٓب .  -1

ثًب ٚسظم فٙ انجٛئخ انزٙ ٚؼٛشٓب انطهجخ، ٔئيكبَٛخ اإلسزفبدح  سثؾ يٕػٕع انجظشٚبد -2

                                                                                            يُٓب فٙ رٛسٛش انسٛبح ٔانزًزغ ثبإلَدبصاد انؼهًٛخ ٔانزكُهٕخٛخ.  

فًٛب ٚزؼهك ثبنزطجٛمبد  جظشٚبدانؽشذ األسئهخ ٔانجسث ػٍ آخش يسزدذاد ػهى  -3

 سٛخ ٔػهى اإلرظبالد.ذانُٓ

 

انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  -د 

 انشخظٙ (.



 

 
 

ٔرٕظٛفٓب نهًؼشفخ انًزكبيهخ ثخظٕص االسزخذاو االيثم نهًفبْٛى انًزؼهمخ ثبنجظشٚبد  -1

 رفسٛش انظٕاْش انؼهًٛخ

 انطبنت نهًشبكم انًزؼهمخ ثزفسٛش انظٕاْش انجظشٚخيؼبندخ  -2

 االسزخذاو االيثم نالخٓضح انجظشٚخ ٔيؼشفخ كٛفٛخ اسزخذايٓب -3

 



 ثُٛخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجٕع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اسى انٕزذح / انًسبق أٔ 

 انًٕػٕع

ؽشٚمخ 

 انزؼهٛى

ؽشٚمخ 

 انزمٛٛى

 

 

1+2+3+

4 

 

 

3×4=12 

ئكزسبة انًؼشفخ 

فٙ يدبل 

ٔرًٓٛذ  انجظشٚبد

نًفبْٛى نجؼغ ا

األسبسٛخ  انًزؼهمخ 

ثفشٔع ػهى 

 انجظشٚبد

 ؽجٛؼخ انؼٕء   

 ٌٕيفٕٓو انفٕر  . 

 انًفٕٓو انًٕخٙ نهؼٕء  

 يؼبيم االَكسبس 

 ٘انًسبس انجظش 

 ٌرسهٛم االنٕا 

 االنٛبف انجظشٚخ 

 

 

 
يُظخ 

 انكزشَٔٛخ

 

 ئيزسبٌ

ٔ َشبؽ 

 اسجٕػٙ

 

5+6+7+

8 

  

3×4=12 

 

ئكزسبة انًؼشفخ 

فٙ يدبل 

انجظشٚبد 

  انُٓذسٛخ

 َؼكبط ٔاالَكسبساال 

  االَكسبسفٙ انسطٕذ

 انكشٔٚخ

  انؼذسبد 

 ٔانسًٛكخانشلٛمخ  انؼذسبد 

 
يُظخ 

 انكزشَٔٛخ

 

 ئيزسبٌ

انفظم 

 االٔل

9+10+

11+12 

 

3×4=12 

ئكزسبة انًؼشفخ 

فٙ يدبل 

انجظشٚبد 

 انُٓذسٛخ

 

  انًشاٚب 

  ٔانسًٛكخانًشاٚب انشلٛمخ 

  انضٚغ فٙ انؼذسبد

 ٔانًشاٚب

 

يُظخ 

 انكزشَٔٛخ

ئيزسبٌ 

َٔشبؽ 

ثى  اسجٕػٙ

ئيزسبٌ 

 َظف انسُخ

 

13+14+

15+16 

 

3×4=12 

ئكزسبة انًؼشفخ 

فٙ يدبل 

انجظشٚبد 

 انفٛضٚبئٛخ

  انضٚغ 

 انضٚغ فٙ انؼذسبد 

   انضٚغ فٙ انًشاٚب 

 

 

 
يُظخ 

 انكزشَٔٛخ

 

 ئيزسبٌ

ٔ َشبؽ 

 اسجٕػٙ

 

17+18+

19+20 

 

3×4=12 

 

ئكزسبة انًؼشفخ 

فٙ يدبل 

انجظشٚبد 

 انفٛضٚبئٛخ

  انزذاخم 

  انزدبسة انًزؼهمخ

 ثبنزذاخم

  سثؾ انزذاخم ثظٕاْش

 انطجٛؼٛخ

 

 

 
يُظخ 

 انكزشَٔٛخ

 

 ئيزسبٌ

 ٔ َشبؽ 

   اسجٕػٙ

 

21+22+

23+24 

 

3×4=12 

 

ئكزسبة انًؼشفخ 

فٙ يدبل 

انجظشٚبد 

 انفٛضٚبئٛخ

  انسٕٛد 

 انزدبسة انًزؼهمخ ثبنسٕٛد 

  سثؾ  انسٕٛد ثبنظٕاْش

 انطجٛؼٛخ

يُظخ 

 انكزشَٔٛخ

  

 ئيزسبٌ 

 ٔ َشبؽ 

 اسجٕػٙ

 

25+26+ 

 

3×4=12 

 

 

 االسزمطبة 

  انزدبسة انًزؼهمخ

 

 

 

 ئيزسبٌ



 

 انمجٕل .12

 فٙ ػٕء آنٛخ انمجٕل انًشكض٘ انًزطهجبد انسبثمخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألم ػذد يٍ انطهجخ

 انًمشسح االسزٛؼبثٛخأكجش يٍ انخطخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ
 

 

                  

 يذسسٕ انًبدح

 سهًبٌ رمٙ د. اثزسبو يسًذ و. أ.        د. ػالء ثذس زسٍ   و. .أ              

 و. د. دػبء ػهٙ رؼجبٌ        و. د. زُبٌ كبظى زسٌٕ ا.

27+28 

 

 

ئكزسبة انًؼشفخ 

فٙ يدبل 

انجظشٚبد 

 انفٛضٚبئٛخ

   

 ثبالسزمطبة

  سثؾ االسزمطبة

 ثبنظٕاْش انطجٛؼٛخ

يُظخ 

 انكزشَٔٛخ
 ٔ َشبؽ 

 اسجٕػٙ

 

 

 

  

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األسبسٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 انُظٕص األسبسٛخ 

 ال رٕخذ َظٕص أسبسٛخ فٙ انًُٓح انؼهًٙ نهذساسبد األٔنٛخ. 

يٍ انًٕاػٛغ انزٙ أرفك ػهٛٓب فٙ لطبػٛخ  انجظشٚبدح يبد

ٔال ٕٚخذ كزبة يُٓدٙ  انؼشثٛخ انزشثٛخ أٌ ٚكٌٕ انًُٓح ثبنهغخ 

  ثبثذ

 أخشٖ : 

. زٛث رى اػبفخ %20رى رسذٚث انًُٓح ػًُٛب ثُسجخ 

إَاع انضٚغ نهفظم انسبدط ٔانزذاخم فٙ االغشٛخ 

انشلٛمخ نهفظم انسبثغ ٔإَاع انسٕٛد نهفظم انثبيٍ 

   ٔإَاع االسزمطبة نهفظم انزبسغ.

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ سجٛم انًثبل 

ٔسش انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيدٛبد ٔانًٕالغ 

 االنكزشَٔٛخ (

 

 

انزدبسة انؼًهٛخ رسذ ئششاف ٚزًزغ انطهجخ ثاخشاء انؼذٚذ يٍ 

 أسبرزح أكفبء فٙ ْزا انًدبل.

 

 

انخذيبد االخزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ سجٛم انًثبل 

يسبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت انًُٓٙ 

 ٔانذساسبد انًٛذاَٛخ ( 

 

رٕخّٛ انطبنت فٙ اإلػزًبد انزارٙ نشؤٚخ خًٛغ انزطجٛمبد 

ٔرفبػم ػجش انًشبْذح انٕٛيٛخ انجظشٚبد انسٛبرٛخ فٙ يبدح 

 انطبنت يغ الشاَّ نهزٕاطم انؼهًٙ ػجش انٕسبئم انًزبزخ 
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 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 الصوت والحركة الموجية  اسم / رمز المقرر  .3

   البرامج التي يدخل فيها  .4

 أشكال الحضور المتاحة  .5
حضوري    + بعد  عن  الكترونية  )محاضرات  التعليمات  بحسب 

 بالقاعات بالنسبة لالمتحانات(
 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة نظرية  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .  الصوت والحركة الموجية وأهميتها في علم الفيزياءتعرف الطلبة على موضوع 

 .بالصوت والحركة الموجيةتفسير الظواهر الطبيعية المرتبطة في   المعرفة التي يكتسبها الطالب توظيف

  اختصاصاتهم ممارسة  مادة الصوت والحركة الموجية عند  اكساب الطلبة مهارات التفكير الالزمة الستخدامها في مجال تدريس  

 .الفيزياء  أووالتي تكون ضمن مقرر مادة العلوم  واإلعدادية ،المتوسطة، االبتدائيةكمدرسين في المدارس 

 في دوائر الدولة المعنية بالجانب البحثي.  ةالبحث العلمي الستخدمها في المجاالت البحثية والتطبيقياكساب الطلبة مهارات 

 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ
والنظريات والقوانين المتعلقة بمقرر الصوت والحركة  ان يتعرف الطالب على األنواع على الحقائق والمفاهيم والمبادئ -1أ

 .الموجية

 ان يتعرف الطالب على الظواهر والتطبيقات العملية المتعلقة بمادة الصوت والحركة الموجية.-2أ

 التقارير العلمية.تنمية مهارات وقدرات الطلبة على اعداد  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

اكساب الطالب المهارات الالزمة لتعلم طريقة التفكير العلمي التي تساعده على الحصول على المعرفة العلمية –1ب 

 .    سلوك متبع في حل المشكالت العلمية إلىوتحويل ذلك 
الظواهر الطبيعية والتطبيقات العملية المرتبطة بالصوت  اكساب الطالب المهارات التي تساعده على فهم وتفسير –2ب 

 .والحركة الموجية

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

طريقة حل المشكالت،طريقة التقصي ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،   عن بعد المحاضرةطريقة 

 . ، التعليم االلكترونيواالكتشاف

 

 طرائق التقييم       

 
عن بعد  ومشاركة الطالب في النقاشات عن بعد ،الواجبات البيتية(القاعات )داخلالشهرية االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 . (google-classroomالصف االفتراضيداخل )ويتم تسجيل وتثبيت درجة لكل مشاركة

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 .تعليم الطلبة خطوات التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية-1ج

واألمثلةالمثيرة   طرح األسئلة -3ج.  جعل الطالب قادرا على الربط بين المادة العلمية وبيئته ومشاهداته اليومية-2ج

 . للتفكير العلمي ومناقشة إجابات الطلبة عليها

 

 طرائق التعليم والتعلم      

التي تتم داخل المحاضرة   طريقة حل المشكالت،طريقة التقصي واالكتشافالمناقشة ، طريقة المحاضرة ، طريقة 

 االكترونية.

 

 طرائق التقييم     

ومشاركة الطالب في النقاشات ويتم تسجيل  ،الواجبات البيتية )داخل القاعات( الشهرية االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 .(google-classroom)داخل صفوف  ، كتابة تقرير علمي لموضوع ضمن المقرروتثبيت درجة لكل مشاركة

 

 



 

 التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 

 مهارات االطالع على الكتب والبحوث الحديثة  ذات الصلة بمادة الصوت والحركة الموجية.  -1د 

 مهارة استعمال االنترنيت في التعليم والتعلم.  -2د 

 مهارة كتابة التقارير العلمية. -3د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
الوحدة / المساق أو  اسم 

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 
1 +2+3+4 

 
2 ×4=8 

 اكتساب المعرفة المتعلقة

بماهية الصوت  بـ:

، وشروط حدوثه وانتقاله

االهتزاز الحر، الحركة 

التوافقية البسيطة  

 . وتطبيقاتها

الفصل األول )تعريف الصوت،  

السيكولوجي   المعنى 

للصوت،   شروط  والفيزيائي 

 حدوث الصوت وانتشاره( 

)الحركة   الثاني  الفصل 

التوافقية   الحركة  االهتزازية، 

على   تطبيقات  البسيطة، 

 الحركة التوافقية البسيطة(

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5 +6+7+8 

 
2 ×4=8 

 

المتعلقة  المعرفة  اكتساب 

 وأنواعه بـ: مبدأ التراكب 

التراكب،  ا )مبدأ  الثالث  لفصل 

في    توافقيتين    تراكب حركتين 

حركتين  تراكب  واحد،    بعد 

بعدين    التوافقيتين في 

باستعمال  متعامدين تطبيقات   ،

 ( *حاسوبال

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
9 +10 +11

+12 

 
2 ×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

 بـ: االهتزازات المضمحلة 

الفصل الرابع )القوى المسببة  

الضمحالل االهتزازات، معادلة 

الحركة التوافقية المضمحلة، 

الحركة التوافقية   أنواع

  استعمالب ، تطبيقات المضمحلة

 ( *ماتالبال برنامج

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

13 +14 +
15 +16 

 
2 ×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

بـ: االهتزاز القسري  

 والرنين 

  نظري 

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

إمتحان ونشاط  

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

17 +18 +
19 +20 

 
2 ×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

 الموجيةلحركة بـ: ا

الفصل  

،انو*السادس)الحركةالموجية

خصائصها،  *اعها الموجات  ، 

لوتر  االهتزاز  نظرية  الواقفة، 

 ( ، الآلالت الموسيقية*مشدود 

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

21 +22 +
23 +24 

 
 2 ×4=8 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

بـ: الموجات الطولية في  

الغازات وانتقال الصوت  

 في الغازات 

الفصل السابع )الموجات  

الطولية في الغازات، سرعة 

الموجة الطولية وتصحيح  

البالس، شدة الموجة 

الصوتية، تداخل الموجات  

 ( ، تطبيقات عملية*الصوتية

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
25 +26 + 
27 +28 
 

 
2x  4 =8 

 

 

المتعلقة  المعرفة  اكتساب 

في  عامة  اعتبارات  بـ: 

 الصوت

الفصل الثامن )القدرة والشدة  

في الصوت، حدود استجابة  

االذن البشرية للصوت،  

مقياس الدسبيل، مفاهيم  

: في السلم الموسيقي أساسية

علو الصوت، درجة الصوت،  

 ( ، تطبيقات*نغمة الصوت

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
29 +30 

 
2 ×2=4 

 

اكتساب المعرفة المتعلقة 

بعض الظواهر  بـ: 

 المتعلقة بانتشار الصوت 

)دوبلر،   التاسع  الفصل 

في   الحيود  الصوت،  انعكاس 

الرجة الموجات  ،  *الصوت، 

السونار تفتيت  *جهاز  جهاز   ،

 ( حصى الكلى*

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 ب مقرر اكت ▪
 أخرى      ▪

 النصوص األساسية 

 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية.  

المقرر:   • عبد  الكتاب  امجد  الموجية،  والحركة  الصوت  الرزاق  فيزياء 

 .2000كرجية، جامعة الموصل، الطبعة الثانية، 

 أخرى: 

1-THE PHYSICS OF VIBRATIONS AND WAVES, 

H. J. Pan, Sixth Edition, John Wiley & Sons, 2005. 

2- Vibrations and Waves, George C. King, WILEY, 

2009. 

 .  فيدو أوبصيغة نصوص  األنترنيتللمعلومات المتوفرة في  باإلضافة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 

/ 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

/ 
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 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة  
 
 

 مالحظة: الفقرات املُشار اليها إبشارة )*( هي فقرات حمدثة على مفردات اللجنة القطاعية 
 
 : قرر التوصيف للمالذين اعدوا هذا    املادة  ساتذةا

 د. عماد هادي خليل 
 د. رغد صبحي عباس 

 د. امحد زيد عبيد 



 نموذج وصف المقرر

 

 وسن ناصر محمد  . م وصف المقرر

 علم النفس النمو                                           قسم الفيزياء المرحلة الثانية 

 

 ابنالهيثم /جامعةبغدادكليةالتربيةللعلومالصرفة  المؤسسةالتعليمية  .1

 الفيزياء قسم المركز /  القسمالجامعي .2

 217CSDP/  علمالنفسالنمو رمزالمقرر /  اسم .3

4.    

 االلكتروني في المالس رووم والميتنك  الدوام أشكااللحضورالمتاحة .5

 2021-2020 الدراسي للعام والثاني االول الدراسيين الفصلين السنة/  الفصل .6

 (الكلي) عددالساعاتالدراسية .7
 ساعة  2شعب *  4

 ساعات اسبوعيا    8

 2020 تاريخإعدادهذاالوصف .8

 أهدافالمقرر  .9

تعريفالطالببماهيةعلمالنفسالنموواهدافهوجماالاتلنمواجلسميوالعقليواالجتماعيواالنفعاليفياملراحاللعمريةاملختلفةوالرتكيزعلىمرحلتيا 
 .   لطفولةواملراهقة

 

م المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  هناً عما إذا كان قد  مبر

 البرنامج. 
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 المعرفةوالفهم  -أ
 .  التعرفعلىمواضيععلمالنفسالنمو-1أ

 . التعرفعلىمجاالتالنمو-2أ

 . التعرفعلىكيفيةسيرالنموواتجاهه -3أ
 . معرفةمشكالتالنمووالمشاكاللوراثيةواالمراض -4أ
 .يكونالطالبقادراعلىتصنيفمجاالتالنمووخصائصالنموفيكلمرحلةعمرية -5أ

 المهاراتالخاصةبالموضوع   - ب 

 .اكسابالطالبمعرفةبمواضيععلمالنفسوالتيتفيدالطالبشخصيافيحياتهالعامةوالخاصة – 1ب 

 .التعرفعلىكيفيةمواجهةاالضطراباتالسلوكيةالشخصيةولألفراداألخرين– 2ب 

 .يفيدالطالبكونهسيصبحمدرسافيالمستقبلفيكيفيةالتعاملمعالطالب – 3ب 

 مهاراتالتفكير  -ج

 المحاضرة -1ج

 المناقشة -2ج

 . التفكيرالناقدوالعلمي-3ج

 (  المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي)  المهاراتالعامةوالمنقولة - د 

 . مهاراتالتعامالليوميمعاالفرادفيجميعاالعمار-1د 

 . التدريسوالقابليةعلىفهمالطلبةومشكالتهمفيمجاالتالنموكافة-2د 

 طرائقالتعليموالتعلم

 

 المحاضرة  – المناقشة

 طرائقالتقييم 

 االمتحاناتاليومية 

 االمتحاناتالشهرية 

 انجازالتقارير 
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 مخرجاتالتعلمالمطلوبة  الساعات  األسبوع 
/   اسمالوحدة

 المساقأوالموضوع 
 طريقةالتقييم  طريقةالتعليم 

1 2 
انيعرفمعنىالنموويتعرفعلىعلما 

 لنفسالنمو 

علم نفس النمو, امهيته , معىن 
 النمو 

 المحاضرة 
التقييمالنهائيباالم

 تحانالشفهي 

2 2 
,   انيتعرفعلىقوانينالنمو

 مراحاللنمو

 قوانني النمو , مراحل النمو 
 العصفالذهني 

النهائي التقييم 
 ابالمتحان الشفهي 

3 2 
انيتعرفعلىالعواماللمؤثرةفيالن 

 العواماللوراثية,  مو

 االمراض الوراثيه 

العوامل املؤثرة يف النمو , 
واالمراض  العوامل الوراثية

 الوراثيه 

 المحاضر 

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

4 2 
ان يتعرف على   العوامل املؤثرة يف 

 العوامل البيئية النمو , 

العوامل املؤثرة يف النمو , 
 العوامل البيئية  

 العصفالذهني 
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي 

5 2 
ان يتعرف على   مناهج البحث 
 العلمي , اساليب مجع املعلومات 

مناهج البحث العلمي , اساليب 
 مجع املعلومات  

 المحاضرة 
التقييم النهائي 

 الشفهي ابالمتحان 

6 2 
ان يتعرف على   البحوث الطولية 

 , املستعرضة 

 البحوث الطولية , املستعرضة  
 المحاضرة 

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

7 2 
ان يتعرف على   البحوث 

 التجريبية , البحوث االرتباطية 

البحوث التجريبية , البحوث 
 االرتباطية 

 المحاضرة 
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي 

8 2 
تقوميي للمادرة   امتحان شهري 

 املدروسة وطريقة التدريس
 

التقييم النهائي 
 ابالمتحان التحريري 

9 2 
ان يتعرف على  مرحلة الطفولة , 

 تعريفها , امهيتها , مراحلها   

مرحلة الطفولة , تعريفها ,  
 امهيتها , مراحلها  

 المحاضرة 
التقييم النهائي 

 ابالمتحان الشفهي 

10 2 
المنظماتالمتقدم  النمو اجلسمي  ان يتعرف على   النمو اجلسمي 

 ة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

11 2 
العقلي   منوان يتعرف على   ا

 ) نظرية بياجيه ( واللغوي

المنظماتالمتقدم  العقلي واللغوي   نموال

 ة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

12 2 
  النفسيالنمو ان يتعرف علىا

 ) نظرية اريكسون ( ياالجتماع

 نفسي االجتماعي ال  نموال
 المحاضرة 

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

13 2 

 األخالقي النمو ان يتعرف على   ا
 )نظريه كولربك( 

 

التقييم النهائي  احملاضرة  نمو االخالقي ال
 ابالمتحان الشفهي 

14-15 4 

ان يتعرف على  دور املؤسسات  
االجتماعية يف التنشئة االجتماعية  

  للطفل , االسرة , املدرسة
 واملؤسسات االخرى

دور املؤسسات االجتماعية يف 
التنشئة االجتماعية للطفل , 

 االسرة , املدرسة 

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي 

16 2 
ان يتعرف على   االقران , وسائل  

 االعالم 

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة االقران , وسائل االعالم 
 ابالمتحان الشفهي 

التقييم النهائي   الفصل االول امتحان   2 17
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 ابالمتحان التحريري 

18 2 
ان يتعرف على   املراهقة , تعريفها  

 , امهيتها , مراحلها

املراهقة , تعريفها , امهيتها ,  
 مراحلها 

التقييم النهائي  احملاضرة 
 ابالمتحان الشفهي 

19-20 4 

ان يتعرف على   التطور العقلي 
التطور االجتماعي واملعريف , 

 واالنفعايل , التطور اخللقي

التطور العقلي واملعريف , التطور 
االجتماعي واالنفعايل , التطور 

 اخللقي 

المنظماتالمتقدم 

 ة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

21 2 
ان يتعرف على   املراهق واجملتمع , 
 املراهق واالسرة , املراهق واملدرسة

املراهق واجملتمع , املراهق 
 واالسرة , املراهق واملدرسة 

والمنا المحاضرة

 قشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

22 2 
ان يتعرف على   املراهق واالقران  

 , املراهق ووسائل االعالم

املراهق واالقران , املراهق 
 ووسائل االعالم 

 المحاضرة 
التقييم النهائي 

 الشفهي ابالمتحان 

22 2 
ان يتعرف على   املراهق واملهنة ,  

 امهيته العمل 

والمنا المحاضرة املراهق واملهنة , امهيته العمل 

 قشة

التقييم النهائي 
 ابالمتحان الشفهي 

23 2 
انيتعرفعلىاهميةاختيارالمهنة

,   والعواماللمؤثرةفيها

 توافقالمراهق

امهية اختيار املهنة والعوامل 
املؤثرة فيها , توافق املراهق 

 للعمل 

التقييم النهائي  واملناقشة  احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي 

24 2  
امتحان شهري تقوميي للمادرة  

 املدروسة وطريقة التدريس

التقييم النهائي  
 ابالمتحان التحريري 

25 2 
ان يتعرف على   اجتاهات  

 املراهقني وميوهلم 

التقييم النهائي  واملناقشة   احملاضرة اجتاهات املراهقني وميوهلم  
 ابالمتحان الشفهي 

26 2 
ان يتعرف على   امهية امليول  

 واالجتاهات

التقييم النهائي  واملناقشة   احملاضرة امهية امليول واالجتاهات 
 ابالمتحان الشفهي 

27 2 
اكتساب  ان يتعرف على   مصادر 

 امليول واالجتاهات 

مصادر اكتساب امليول  
 واالجتاهات 

التقييم النهائي  واملناقشة   احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي 

27 2 
ان يتعرف على   العوامل املؤثرة يف 

 اجتاهات املراهقني وميوهلم 

العوامل املؤثرة يف اجتاهات  
 املراهقني وميوهلم  

التقييم النهائي  واملناقشة   احملاضرة
 ابالمتحان الشفهي 

28 2 
ان يتعرف على   بعض مشكالت 

 املراهقني 

التقييم النهائي  واملناقشة   احملاضرة بعض مشكالت املراهقني 
 ابالمتحان الشفهي 

29 2 
 ان يتعرف على   التأخر الدراسي  

 تعريفها واسباهبا وعالجها 

التقييم النهائي  واملناقشة   احملاضرة التأخر الدراسي  
 ابالمتحان الشفهي 

30 2 
مشكالت  ان يتعرف على   
 واضطراابت اللغة 

التقييم النهائي  احملاضرة  السلوك العدواين 
 ابالمتحان الشفهي 

30 2 
 العنف لدىان يتعرف على   

 املراهقني 

التقييم النهائي  احملاضرة  جنوح املراهقني  
 ابالمتحان الشفهي 

   االمتحاانت    

 



 :  القراءاتالمطلوبة

 النصوصاألساسية  ▪
 كتبالمقرر  ▪
 أخرى  ▪

 كتابعلمالنفسالنمو 
 كتابعلمالنفسالنموواملراهقة،اميمةحييىعليخانوالتقارير 

)   متطلباتخاصة

وتشملعلىسبياللمثالورشالعملوالدورياتوالبرم 

 (  جياتوالمواقعااللكترونية
 مواقعاالنرتنتاخلاصةمبواضيعالدرس 

)   الخدماتاالجتماعية

وتشملعلىسبياللمثالمحاضراتالضيوفوالتدريبا 

 (   لمهنيوالدراساتالميدانية
 اليوجد 
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 القبواللمركزي  المتطلباتالسابقة 

  أقلعددمنالطلبة

  أكبرعددمنالطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 أسس البحث العلمي  اسم / رمز المقرر  .3

4.    

 أشكال الحضور المتاحة  .5
حضوري    + بعد  عن  الكترونية  )محاضرات  التعليمات  بحسب 

 بالقاعات بالنسبة لالمتحانات(
 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة نظرية  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/ 12/ 23 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب مبفهوم العلم وطرق احلول على املعرفة   -1

 تعريف الطالب ابلطريقة العلمية يف البحث   -2

 أن مييز الطالب بني خصائص التفكري العلمي   -3

 تعريف الطالب مبفهوم البحث العلمي  وأمهيته للباحث أو اجملتمع   -4

 بيان أخالقيات البحث العلمي    -5

 توضيح مشكلة البحث ومصادر احلصول عليها   -6

 إيضاح  فروض البحث وكيفية صياغتها -7
 إيضاح أدوات البحث العلمي  -8
 تعريف الطالب أبساليب البحث العلمي     -9

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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  االهداف المعرفية  -أ
 أن يقارن الطالب بين مفهوم العلم ومفهوم البحث العلمي -1أ  

 أن يعرف الطالب مشكلة البحث  -2أ

 أن يقارن بين أنواع الفروض  -3أ
 أن يوضح أدوات البحث العلمي    -5أ
 أن يميز بين أساليب البحث العلمي  -6أ     
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 تدريب الطلبة على صياغة مشكلة البحث   – 1ب 

 تدريب الطلبة على صياغة فروض البحث    – 2ب 

 أن يطبق أخالقيات البحث العلمي في إعداده للتقارير المطلوبة منه في المواد الدراسية األخرى    - 3ب 

 

 

جعل الطالب قادر على إعداد خطة بحث وفق الخطوات العلمية للبحث باالطالع على   -*التحديث : 

 مادة النظرية مع منهجية تلك الرسائل .الرسائل واالطاريح الجامعية ومقارنة ال

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 .التعليم االلكتروني ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،   عن بعد المحاضرةطريقة 
 

 طرائق التقييم       

 
عن بعد  ومشاركة الطالب في النقاشات  عن بعد ،الواجبات البيتية(القاعات )داخلالشهرية االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 .(Google-classroomالصف االفتراضي داخل )ويتم تسجيل وتثبيت درجة لكل مشاركة

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 في حل المشكالت تعليم الطلبة خطوات التفكير العلمي -1ج

 .  نماذج من بحوث  وبينجعل الطالب قادرا على الربط بين المادة العلمية -2ج

 .المثيرة للتفكير ومناقشة إجابات الطلبة عليها   طرح األسئلة -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .التعليم االلكتروني ،  داخل المحاضرة االلكترونية المناقشةطريقة ،   عن بعد المحاضرةطريقة 

 طرائق التقييم     

ومشاركة الطالب في النقاشات ويتم تسجيل  ،الواجبات البيتية )داخل القاعات( الشهرية االمتحاناتاالمتحان النصفي و

 .(Google-classroom)داخل صفوف ، وتثبيت درجة لكل مشاركة

 

 



 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات  -د 

 أسس البحث العلمي مهارات االطالع على الكتب والبحوث الحديثة  ذات الصلة بمادة  -1د 

 بحث علمي وفق الخطوات العلمية .مهارة كتابة -2د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 
1 +2+3+4 

 
2 ×4=8 

يعرف الطالب معنى  

العلم  وطرق الحصول  

على المعرفة توضيح  

افتراضات العلم  مع 

بيان الطريقة العلمية  

في البحث استعراض 

تعريفات لمنهج البحث  

 العلمي

 

 

التفكير   وخصائص  لعلم 

العلمي   البحث   ، العلمي 

 وأهميته 

 

  نظري

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5 +6+7+8 

 
2 ×4=8 

 

البحث   مشكلة  إيضاح 

الحصول   ومصادر 

 عليها وكيفية صياغتها 

البحث   إيضاح فروض 

وما   صياغتها  وكيفية 

 هي شروطها 

  نظري إجراءات البحث العلمي 

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
9 +10 +11

+12 

 
2 ×4=8 

 

لتعرف على األسلوب 

 التاريخي في البحث 

واألسلوب الوصفي 

 واألسلوب اإلجرائي  

 

  نظري البحث العلمي  أساليب

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 إمتحان

 الفصل األول

13 +14 +
15 +16 

 
2 ×4=8 

 

التعرف على أنواع  

وبيان خطوات  العينات 

 إعداد االستبانة 

  نظري أدوات البحث العلمي 

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

إمتحان ونشاط  

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

17 +18 +
19 +20 

 
2 ×4=8 

 

تعريف المقابلة  

شروطها أنواعها 

 مزاياه سلبياتها 

  نظري أدوات البحث العلمي  

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 امتحان

 و نشاط يومي 

21 +22 +
23 +24 

 
 2 ×4=8 

 

  تعريف المالحظة 
شروطها أنواعها 

 مزاياه سلبياتها 

  نظري أدوات البحث العلمي 

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

  

  

 امتحان

 و نشاط يومي 

 
25 +26 + 
27 +28 
 
 

 
2x  4 =8 

 

 

االختبارات   تعريف 

 شروطها طريقة إعدادها  

  نظري أدوات البحث العلمي  

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 

 امتحان

 و نشاط يومي 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 ب مقرر اكت ▪
 أخرى      ▪

 النصوص األساسية 

وال كتب ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي للدراسات األولية. 

 مقررة وإنما نعتمد على المصادر اآلتية 

-    ، عطوي  عزت  ،  جودت  مناهجه  العلمي  البحث  ،    ادواته أساليب 
 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   طرقه اإلحصائية

، دار املسرية   مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس سامي حممد ملحم ،   -1
 2000للنشر والتوزيع والطباعة ، 

،   دليل أخالقيات البحث العلمي ممدوح عبد املنعم صوفان،   -1
 ، مصر   2012

النهضة   -1 دار   ، النفس  وعلم  الرتبية  يف  البحث  مناهج   ، وآخرون  جابر  احلميد  عبد  جابر 
 1989العربية ، 

دار  ،  1العزاوي رحيم يونس ، مقدمة يف منهج البحث العلمي ، ط  -2
   2008دجلة ، األردن ،  

 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 

/ 

 

 
 

29 +30 
 

2 ×2=4 
 

 

القدرة على كتابة  

تقرير للبحث وفق 

 المنهجية العلمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظري إعداد مخطط البحث  

باستعمال  

التعليم  

 االلكتروني

 

 امتحان

 و نشاط يومي 



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

/ 
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 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة  
 
 

   املادة  أساتذة
 سراب فاضل خميب د.  

 سيف علي حكيم .  م
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 الهيثم  ابن/  الصرفة للعلوم التربية كلية المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء  قسم القسم الجامعي / المركز  .2

 211PHAS/  علوم الفلك اسم / رمز المقرر  .3

4.  
  

 حضور الكتروني حسب الجدول المعلن من القسم  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  
 (والمجرات، والمذنبات، والكواكب، النجوم)مثل  لألجرام السماوية الدراسة العلمية

 
 (.  إشعاع الخلفية الميكروني الكوني)مثل   الغالف الجويالتي تحدث خارج نطاق   الظواهر  دراسة 

 
  .والحركة،  وعلم األرصاد الجوية،  والكيمياء،  الفيزياءاألجسام السماوية من حيث التطور،  اسة  دريهتم ب

 
 .الكواكب السيارة حول الشمس ةدراسة قوانين كبلر الخاصة بحرك

 
   .الكسوف و لكل من القمر والشمسو  دراسة ظاهرتي الخسوف

 
   .تكون وتطور الكون

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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  االهداف المعرفية  -أ
 معرفة اسرار الكون والكرة االرضية التي نعيش عليها.  -1أ

 فهم الخواص الطبيعية لكل من الشمس والقمر والكواكب السيارة والنجوم والمجرات. -2أ

 االهتمام بقياس مواقع االجرام السماوية كالشمس والقمر والكواكب والنجوم.   -3أ
بيبة، باضضبافة إلب  القبدرة علب  تحديبد المواقبع الجاذ اضبطراباتإلب  فهبم  ادى القياس الدقيق لمواقع الكواكبب  -4أ

فبي التنببب باللقباءات   األجسبام المجباورة لكوكبب األر تعقبب    علب   الحالية والماضية لللكواكب بدقة أكثر..ويساعد
 .واالصطدامات المحتملة مع كوكب األر 

 
  -5أ
   -6أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 احدث الوسائل العلمية في شرح مفردات المادة.   استخدام - 1ب 

 ( لعر  البيانات الخاصة بالمقرر. (data showاستخدام شاشة العر    - 2ب 

 عر  احدث ما توصلت اليه االكتشافات العلمية في مجال الفضاء.   - 3ب 

    استخدام اجهزة الرصد الفلكي.   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 لطرق النظرية والعملية في شرح الموضوع.ااستخدام  

 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 
 والتحريرية والبحوث الخاصة بالمادة.يجرى التقييم من خالل االمتحانات اليومية والشفهية 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 .من خالل التمارين العملية -1ج

 . االختبارات الشفوية -2ج

 مناقشة البحوث الخاصة بالموضوع.  -3ج

 . من خالل التمارين النظرية )حل االسئلة(   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 حسب ماذكر اعاله.

 

 

 طرائق التقييم     

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1


 

 
 حسب ماذكر اعاله.

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

تنظيم حلقات نقاشية حول احدث الرحالت الفضائية وماتوصلت اليه من نتائج.                           -1د 

 دراسة احدث النتائج التي توصل اليها تلسكوب هابل.  -2د 

                                            مناقشة ما تم التوصل اليه من اسرار الكون حديثا.                                                                                 -3د 

    -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

المعرفبببة فبببي اكتسببباب  8=4 ×2 2+3+4+ 1
مجببببال علببببم الفضبببباء 

 والفلك

__ قببوانين كبلببر، هندسببة 
 الكرة

__ القببببببببة السبببببببماوية، 
 االنظمة السماوية

منطقة البروج، الفصول  _ 
 االربعة  

الترنح والتمايد، حل  ـــــ  
 أسئلة 

امتحان+ نشاط  نظري
 .يومي

ـــ  كذلك 8=4 ×2 6+7+8+ 5 الخبببواص الفيزيائيبببة ـــــ
 للشمس
ـــ  الخبببواص الفيزيائيبببة ـــــ
 لالر 
ـــ  الخبببواص الفيزيائيبببة ـــــ
 للقمر

ـــ  ظبببباهرتي الكسببببوف ــــــ
 والخسوف

امتحان+ نشاط  نظري
 . يومي

9 +10 +11
+12 

 الكواكب السيارة  ـــــ كذلك 8=4 ×2
 قاعدة بودـــــ  
 الشهب، النيازكـــــ  
 المذنباتـــــ  

 

امتحان+ نشاط  نظري
 . يومي

13 +14 +
15 +16 

ـــ كذلك 8=4 ×2 النجوم،أقبببببببببدار  ـــــــــــ
 النجوم،نورانية النجوم

أطيباف النجبوم، عالقبة   ـــــ
 الكتلة بالنورانية

مخطبط هيرتبز سببرانك   ـــــ
 رسل
 تطور النجوم  ـــــ

 

امتحان+ نشاط  نظري
 . يومي

17 +18 +
19 +20 

النجوووووووائ ال ن   ووووووو   ــــــــــــ كذلك 8=4 ×2
 والمتعددة

ـــ بعووأ واووااث ال ن   وو    ــــ
 الكساف  

 النجائ المتغيرة،  ـــــ
 الن بض   او الخ فق    ـــــ

امتحان+ نشاط  نظري
 . يومي

21 +22 +
23 +24 

مجرة درب التب او ، ججو    ــــ كذلك 8=4 ×2
 المجرة  

ـــ الجمهووورة النجم ووو  فووو   ــــ
 المجرة

امتحان+ نشاط  نظري
 . يومي
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 النصوص االساسية
 الكون العميق

 الموسوعة الفلكية المبسطة     .1
 الكتاب المقرر 

تببيليف  -علببم الفلببك -الجببزء الثبباني  -فيزيبباء الجببو والفضبباء •
 الدكتور حميد مجول النعيمي وفيا  عبد اللطيف النجم

 فيزياء الجو والفضاء الجزء االول  •
 تم اعتماد مصادر حديثة ومحاضرات في علم الفلك 

سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

تطبيق طلبة المرحلة الرابعة السنوي في المدارس المتوسطة 
 واالعدادية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 في ضوء الية القبول المركزي المتطلبات السابقة 

 أقل عدد من الطلبة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكبر من الخطة االستيعابية المقررة أكبر عدد من الطلبة  

 

 العن قيد النجم    ــــ
ـــ السووودئ، المووو دة مووو  ي   ــــ

 النجائ

25 +26 +
27 +28 

 واااث المجرا     ــــ كذلك 8=4 ×2
 مكاا   المجرا   ــــ

 الكايزرا ــــ  
تموودد الكووال والزجزجوو   ــــــ

 احا األجمر

امتحان+ نشاط  نظري
 . يومي

 الغالف الجاي   ــــ  كذلك 4=2 ×2 30+ 29
 الشع ث الشمس   ــــ

 _الضغط الجاي 
_ اجهووووووزة ل وووووو   الضووووووغط 

 الجاي 

امتحان+ نشاط  نظري
 . يومي



 نموذج وصف المقرر أ

 وصف المقرر

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم   التعليمية المؤسسة  .1
   الفيزياءقسم  القسم الجامعي / المركز .2
 MPاإلرشاد والصحة النفسية /   اسم / رمز المقرر .3

  
 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .4
 2021 - 2020   الفصل / السنة .5

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
ساعات إمتحانية شهرية    4=    2× 2ساعة دراسية  +      56=    2×  28

 باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية   
 2021 - 2020   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 تعرف الطلبة على أهمية اإلرشاد النفسي والصحة النفسية في الحياة اليومية .   .أ

 كيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة مواقف الحياة اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع.   .ب 
 ج.  جعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية اإلرشاد والصحة النفسية في تعاملهم مع طلبة المدارس

 اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية .  بعد التخرج وممارسة إختصاصاتهم كونهم مدرسين في المدارس      
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما  
 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية   -أ
 تعرف اإلرشاد النفشسي ، وكيف نشا وتبلور وأصبح حاجة إنسانية ، وطرائقه ومجاالته .   -1أ
 تعرف الصحة النفسية ومعاييرها ومظاهرها ، واألزمة النفسية ، والتوافق اإلنساني .   -2أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 
 إكساب الطالب معرفة باإلرشاد النفسي ، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى سلوك عندما     - 1ب 

 يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .            
 إكساب الطالب معرفة بالصحة النفسية والعوامل المهددة لها ، ويمكن له تحويل هذه المعرفة  - 2ب 

 إلى سلوك يسهم في إبعاد العوامل المهددة لها ، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة         
 التي يعيش فيها .         

 طرائق التعليم والتعلم 



 

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األسئلة .      
 طرائق التقييم 

 ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. اإلمتحانات الشهرية  ، والنشاط اليومي للطلبة 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .    -1ج
 ربط موضوعات اإلرشاد النفسي والصحة النفسية بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة ،   -2ج

 وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة والتمتع بالسلوك الراقي.         

 طرائق التعليم والتعلم 
 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األسئلة . 

 طرائق التقييم 
 ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. اإلمتحانات الشهرية  ، والنشاط اليومي للطلبة 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 -1د 
 -2د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  المطلوبة
طريقة  
 طريقة التقييم  التعليم 

1 +2+3
+4 

في   8=4× 2 المعرفة  إكتساب 
النفسي   اإلرشاد  مجال 
، وتحويل هذه المعرفة  
في   يسهم  سلوك  إلى 
 إرشاد الذات واآلخر .   

والصحة  اإلرشاد  عن  عامة  محاضرة  ــــ 
 النفسية كمقرر دراسي .   

النفس  علم   ، النفسي  ،اإلرشاد  التوجيه  ــــ 
 اإلرشادي ، معنى اإلرشاد التربوي .

 اإلرشاد النفسي .ــــ  نشأة وتطور 
 ــــ تطور مفاهيم التوجيه واإلرشاد 

 نظري 
Google 
Meet 

classroo
m 

 إمتحان 
 + نشاط يومي  

5 +6+7
+8 

ــــ  مبررات اإلرشاد النفسي ، أهداف اإلرشاد   كذلك   8=4× 2  
 النفسي . 

 ــــ العالقة بين اإلرشاد والعلوم األخرى . 
 األخرى . ــــ العالقة بين اإلرشاد والعلوم 

 ــــ  أسس التوجيه واإلرشاد : األسس 
 العامة ، األسس الفلسفية .   

 نظري 

Google 
  Meet 

classroo
m 
 

 إمتحان 
 + نشاط يومي  

9 +10 +
11 +12 

 ــــ  أسس التوجيه واإلرشاد : األسس  كذلك  8=4× 2 
 النفسية واإلجتماعية والعصبية .   

 ــــ  مجاالت اإلرشاد النفسي .
 طرق اإلرشاد النفسي .ــــ  

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :   
 نظرية التحليل النفسي.   .1
 . النظرية السلوكية . 2

 نظري 
Google 

  Meet 
classroo

m 

 إمتحان 
google class 

room 

13 +14
+15 +

16 

 ــــ  نظريات اإلرشاد والتوجيه :    كذلك  8=4× 2
 . نظرية الذات. 3
 . النظرية الوجودية.                          4

 النفسي:  ــــ المعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد 
 أهمية المعلومات  •
 مشكالت جمع المعلومات  •
 أنواع المعلومات  •

 ــــ وسائل جمع المعلومات :  
 دراسة الحالة ،  السجل التراكمي  

 السجل القصصي   
 ــــ إمتحان الفصل الثاني  

 نظري 
Google 

Meet 
classroo

m 
 
 

+ نشاط  أمتحان 
 يومي  

 إمتحان  نظري  ــــ وسائل جمع المعلومات :      8=4× 182+ 17



+19 +
20 

 
 
 

في   المعرفة  إكتساب 
النفسية   الصحة  مجال 
، وتحويل هذه المعرفة  
في   يسهم  سلوك  إلى 
النفسية   الصحة  تحقيق 

 النسبية. 

 السيرة الذاتية   •
 اإلختبارات والمقاييس   •
 المالحظة  •
 المقابلة  •

 اإلرشاد والتوجيه في المدرسة :  ـــ
 سة  أهداف اإلرشاد والتوجيه في المدر  •
 المدرس المرشد : وظائفه وإعداده .  •
 المرشد التربوي وظائفه وإعداده .   •

 ـــ الحاجة إلى برامج اإلرشاد في المدرسة  
التعريفات السلبية    ــــ معنى الصحة النفسية ، 

 ، التعريفات اإليجابية .  

Google 
Meet 

classroo
m 

طلب  + نشاط 
تقارير مشتركة  

من  عبر مجاميع 
الطلبة وارسالها 
 على التلكرام  

21 +22
+23 +

24 

المفاهيم   كذلك  8=4× 2   ، النفسية  الصحة  مظاهر  ــــ 
  ، النفسية  بالصحة  المرتبطة  األساسية 

 عالقة الصحة النفسية بالعلوم األخرى.  
الشخص   ، السوية  الشخصية  خصائص  ــــ 

 السوي والشخص الالسوي. 
 .  ــــ معايير الصحة النفسية

مظاهر السلوك السوي والسلوك الالسوي ،   ــــ
 تكامل الشخصية . 

 نظري 
Google 

Meet 
classroo

m 

 إمتحان 
+  محاضرة  
فديوية على  

المنصة التعليمية  
google class 

room 

25 +
26 +
27 +
28 

 
2 ×4 =
8 

 كذلك 
 
 
 

   
 
 

األزمات النفسية ، معنى األزمة النفسية ،    ــــ
 الطرق السليمة لحل األزمات النفسية. 

الحيل الدفاعية ، اإلحباط ، اإلضطرابات   ــــ
 النفسية . 

 ميكانزمات الدفاع النفسية  . ــــ
 ــــ التوافق ، معنى التوافق ، التكيف ، 

 الفروق بين التوافق والتكيف. 

 نظري 
Google 

Meet 
classro

om 

 إمتحان 
+  محاضرة  
فديوية على  

المنصة  
التعليمية  
google 

class room   
 إمتحان 

+  محاضرة  
فديوية على  
المنصة  
التعليمية  
google 

class room 
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 القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى       ▪

 النصوص األساسية  
1. ( الشخصية  نفس  هاشم  1990علم  وناظم   ، داود  عزيز  حنا   )

 العبيدي  ـــ جامعة بغداد .  
2. ( التربوي  والتوجيه  النفسي  محمود 1991اإلرشاد  مصطفى   )

 اإلمام ، و أنور حسين عبدالرحمن ـــ جامعة بغداد . 
 ( أحمد عزت راجح ، اإلسكندرية . 1982أصول علم النفس ) .3

 كتب المقرر : اليوجد كتاب مقرر .
 أخرى :  
النفسي      اإلرشاد  موضوعي  بحثت  حديثة  مصادر  إعتماد  تم 

والصحة النفسية إلى جوار المصادر األساسية المبينة في أعاله ، 
القطاعية   اللجنة  مفردات  وفق  على  المقررة  المادة  إعداد  لغرض 
هذه   ومن   ، العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في  المعتمدة 

 المصادر : 
ال .1 (  حامد عبد السالم زهران ، 2005نفسي )التوجيه واإلرشاد 

 القاهرة ــ عالم الكتب .  
( سامي محمد ملحم ،  2010مبادىء التوجيه واإلرشاد النفسي ) .2

 عمان ــ دار المسيرة . 
3. ( واألخصائيين  للمرشدين  النفسي  اإلرشاد  (   2008مبادىء 

 محمد أحمد خدام مشاقبة ، عمان . 
4. ( النفسية  الصحة  في  أد 2009المرجع   )  ، الخالدي  محمد  يب 

 بغداد ـ مكتب أبابيل .  
 ( سامر جميل رضوان ، عمان ــ دار المسيرة 2009الصحة النفسية )

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش  
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال  
محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 (   الميدانية

 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة السنوي في المدارس المتوسطة   
 واإلعدادية    

الشخص    ــــ  4=2× 2 30+ 29 خصائص   ، التوافق  أنواع 
 .   ق المتواف

 إمتحان الفصل الثاني        

 نظري 
Google 

Meet 
classroo

m 

   نشاط+   أمتحان  
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 عبر المصادر الحديثة   %20سوف أقوم بتطوير المقرر ضمن   خطة تطوير المقرر الدراسي -14

 في ضوء الية القبول المركزي     لمتطلبات السابقةأ
 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة  أكبر عدد من الطلبة  

 
 

 أستاذ المادة :
 أ. د فاضل جبار جوده الربيعي



 نموذج وصف المقرر 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز  .2

 اسم / رمز المقرر  .3
 435PHOT /التحسس النائي اختياري/ 

 

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021/ 2020 الفصل / السنة  .6

 ساعة اسبوعيا  2 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021/ 2020 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 وعناصره االساسية مع الشرح التفصيلي لكل عنصر.  التحسس النائيمعنى 

, النوافذ الجويه وانواع  التحسس النائيالتعرف على االشعه الكهرومغناطيسية االكثر استعماال في نظام 

 االنتشارات مع الغالف الجوي.

 وانواع المنصات والمدارات الفضائية. التحسس النائيمعرفه المكونات الرئيسيه لجهاز 

 وتحسينها الستخالص البيانات المهمه منها.معنى الصورة الرقميه واهميه معالجتها وطرائق معالجتها 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ

 اعداد كوادر مدربه ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلميه والتربويه   -1أ

 واهم تطبيقاته   التحسس النائيتمكين الطالب على المعرفة والفهم لمادة  -2أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 التحسس النائي يكتسب مهاره في مجال البرمجة ومعالجة الصور الرقميه و - 1ب 

السلبي وااليجابي والتعرف على الية عمل اجهزة الرادار   التحسس النائيالعمل في مجال   - 2ب 

 والراديوميتر الليدار

      

 طرائق التعليم والتعلم       

شرح تفصيلي للمادة مع توضيح المصطلحات العلميه وعرض صور عدة تخص الموضوع وممارسة  

 بعض التطبيقات البرمجيه على الحاسوب 

 

 طرائق التقييم       



 طرح اسئله متنوعه تخص المادة مع اختبارات تحريرية وامتحانات فصليه ومشاريع بحوث 

 

 مهارات التفكير  -ج

 ممارسه اسلوب الحوار مع الطالب  -1ج

 عرض وسائل وصور امام الطالب مع طرح اسئله تثير التفكير   -2ج

 تقديم تقارير تخص موضوع معين بالماده  -3ج

     -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 طرائق التقييم     

 اختبارات خالل الدرس

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

الوحدة / المساق  اسم 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1+2+3+4 8 

التحسس  معنى نظام 

وعناصرة    النائي

 الفيزيائيه 

شرح تفصيلي  

للعناصر االساسيه  

  لالستشعار عن بعد 

 ومراحلة السبع 

 نظري 
اختبارات  

 واسئله 

5+6+7+8 8 

انواع الطيف 

 الكهرومغناطيسيه 

وعالقة الطاقة مع  

الموجي  الطول 

 والتردد 

انواع الطاقات  

الكهرومغناطيسيه 

االكثر استعماال في  

 التحسس النائي مجال 

 الحديث:

التحسس معظم نظم )

تتجنب تسجيل   النائي

اطوال الموجات في  

نطاق طيف االشعة  

فوق البنفسجية  

وطيف االشعة الزرقاء  

, من الطيف المرئي

شرح الفضل الظروف 

المناخية المناسبة  

لتسجيل البيانات في  

 ( نطاق الطيف المرئي

 امتحان فصلي  نظري 

9+10+11+

12 
8 

سبب زرقة السماء 

وتلون الغيوم  

والضباب باللون 

 االبيض 

انواع تفاعالت الطاقه 

مع مكونات الغالف 

الجوي وانواع  

)رايلي,  االنتشارات 

 مي والغير انتقائي( 

 نظري 

اختبارات  

وعرض  

وسائل  

 ايضاحية 

13+14+15

+16 
8 

سبب ظهور النبات 

بلون اخضر زاهي  

صيفا واصفر شتاءا 

لوجود صبغه  

يفسر خالل   الكلورفيل

 قاعدة التفاعل الطيفي 

انواع تفاعالت الطاقه 

 االرضيه هداف مع اال

 الحديث:

) تفاعل الطاقة 

الكهروممغناطيسية  

مع االهداف االرضية,  

االهداف المدروسه:  

النبات  اوراق )

 ))هايوالم

 امتحان فصلي  نظري 

17+18+19

+20 
8 

انواع المدارات 

 الفضائيه 

مكونات جهاز  شرح ل

وانواع   التحسس النائي

المنصات والمدارات 

 الفضائيه 

 :التحديث

التحسس  انواع  )

حسب مبدأ   النائي

 اختبارات  نظري 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

 
 

1- Lillesand T., Kiefer R. W., Chipman J., 2015, 

“Remote Sensing and Image Interpretation”, 7th, 

John Wiley & Sons, Inc. 

2- Persico R., 2014, “Introduction to Ground 

Penetrating Radar: Inverse Scattering and Data 

Processing”, the Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, Inc. 

3- Clough B., Dai J. and Zhang C., 2012, " Laser air 

photonics: beyond the terahertz gap ", Elsevier, 

 ,الطاقة

 (. خصائص المرئيات

 

21+22+23

+24 
8 

  مرئيةتحويل نوع 

رقميه رماديه الى نوع  

 صورة رقميه ثنائيه 

انواعها  المرئيات 

وطرائق معالجتها  

 وتحسينها 

 امتحان فصلي  نظري 

25+26+27

+28 
8 

ليه عمل اجهزه  آ

  ,الرادار والليدار

استخراج القيم المتاحه  

لبكسالت صورة  

رقميه   لها عدد من 

البتات ومعرفه عدد 

مستوياتها الرماديه  

تمتلك قدره تمييز  

 راديومتريه معينه 

انواع الوسائل الجويه  

 والفضائيه 

 التحديث:

االقمار الصناعية  )

ومستشعراتها  

وخصائصها ودرجة  

الوضوح )المكانية,  

طيفية, راديومترية  

وزمنية(,آلية استقبال  

وبث ومعالجة 

جداول البيانات, 

لنطاقات مستشعرات  

 اقمار الندسات 

 (MSS, TM & 

OLI) 

 نظري 
اسئله مثيره  

 للتفكير 

29+30 8 

المقارنة بين التفسير  

البصري  

واآللي,التصحيحات 

الهندسية  

والراديومترية,تطبيق  

معادلة االمتداد الخطي 

لتحسين   للتباين

المرئية, كيفية رسم  

, المخطط التكراري

المعامل تطبيق معادلة 

الطبيعي الفرقي  

 للنباتات 

 مادة حديثة: 

 تحليل المرئيات

)عناصر التفسير  

البصري واآللي, 

مراحل معالجة  

التشوهات  المرئيات, 

واالخطاء الهندسية و  

, طرائق  الراديومترية

 تحويل المرئيات( 

 امتحان فصلي  نظري 



VOL. 15, NO. 1-2 . 

4- Gente R. and Koch M., 2015, "Monitoring leaf 

water content with THz and sub-THz waves", 

Plant methods, VOL. 11, NO. 15. 

5-  Zhang X.-C., Xu J., 2010, “Introduction to THz 

Wave Photonics”, Springer. 

6- Popovich, V., Claramunt, C., Schrenk, M., 

Korolenko, K., Gensel, J., 2015, “Information 

Fusion and Geographic Information Systems”, 

Springer. 

االساسيات   التحسس النائي, " 2003نبيل صبحي الداغستاني,   -7

 تطبيقات", دار المناهج.وال

شعوان,  -8 )   2012جمال  العالمي  المواقع  تحديد  "نظام   ,GPS ,")

 المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 عرض عدة برامج تطبيقيه منها: 

ENVI 4.5, ArcGIS 9.3, ERDAS, MATLAB 

2020 

التحسس   في تدريس المادة المحاضرات االلكترونيهتم اعتماد 

 Google( وبرنامج )Classroomستعمال منصة ) النائي, بأ

Meet  ) 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

التطبيق السنوي المدرسي, مؤسسات خدمية و صحيه و زراعيه  

 وموارد المائية 

 

 

 

 

 

 

 المادة: ومدرس

         أ.م.د. تغريد عبد الحميد ناجي

 أ.م.د. آمال جبار حاتم 

 

 



 

 
 

 

 

 

 وصف المقرر

 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية  1
 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز 2
 PHTH 320الثرموداينميك المرحلة الثالثة  اسم / رمز المقرر 3
  البرنامج الذي يدخل فيها  4
 الدوام اليومي اشكال الحضور المتاحة  5
 2021-2020 الفصل / السنة 6
   مناقشة ( 30نظري +    60ساعة )   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( 7
 2021-2020 تاريخ اعداد هذا الوصف 8
 اهداف المقرر 9

 الربط بين الحركة والحرارة (علم التحرك الحراري اي يهدف الى تعريف الطالب بمعنى الثرموداينمك )  أ
 التعرف على عدد من المكائن الحرارية ودراسة مكوناتها وطريقة عملها   ب 
 الربط بين هذا العلم وعمليات التحرك الحراري التي تجري في بما هو محيط بنا  ج
بعض الظواهر االنتقالية , متوسط المسار الحر, ظاهرة اللزوجة , ظاهرة التوصيل  التعرف على   د 

 التي ترتبط ارتباطا وثيقا ب علم التحرك الحراري  الحراري
 طرائق انتقال الحرارة ,االنتشار, والتوصلية الحرارية والمكائن الحرارية  ه

 

 

 مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ) مراجعة البرنامج االكاديمي ( 

  يوفر وصف المقرر هذا ايجازًا مقتضبًا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً 
 عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة ، والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .

 نموذج وصف مقرر 



 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  10
 االهداف المعرفية  أ

 على المعرفة وفهم مادة الفيزياء   تمكين الطالب  1أ 
 إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلمية والتربوية  2أ 
  3أ 
  4أ 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  ب 
الذي يعد من   الثرموداينميكوبالتحديد موضوع  الفيزياءأن يكتسب الطالب مهارة في إختصاص  1ب 

 الفروع المهمة للفيزياء ويربطها مع علم الهندسة 
  2ب 
  3ب 

 طرائق التعليم والتعلم 
 اسلوب المناقشة

 مقياس التطبيق العملي في المختبرات 
 المحاضرات الفيديوية 

 ) Google Classroom, Google meet, Telegramمختلف وسائل التعليم االلكتروني ) 
 

 طرائق التقييم 
 اإلختبارات 

 التقارير 
 مشاريع التخرج 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   ج
 أسلوب الحوار ما بين الطالب واألستاذ  1ج
 إعداد تقارير أسبوعية  2ج
  3ج
  4ج

 طرائق التعليم والتعلم 
 اسلوب المناقشة

 في المختبرات مقياس التطبيق العملي 
 المحاضرات الفيديوية 

 ) Google Classroom, Google meet, Telegramمختلف وسائل التعليم االلكتروني ) 
 



 طرائق التقييم 
 التقارير النظرية 

 اليومية , التقارير اإلختبارات الدرجات , 
 المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( د 

  1د 
  2د 
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 لساعات ا االسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
 اسم الوحدة/ المساق

 او الموضوع 
طريقة  
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

1 +2+3 +
4 

وانواع   داينميكالثرمو معنى يتعلم   12
انواع الثرموداينميكية واالنظمة 

 العمليات الثرموديناميكية 
 ومعنى معادالت الحالة 
 للغاز المثالي والحقيقي 

 الفصل االول:مفاهيم اساسية                    
)النظام(   نظام معنى الثرموداينميك,تقديم مفاهيم اساسية:ال

  نظام ( , حدود الالمثالي نظام الحقيقي و ال نظام وانواعه )ال
المحيط النظام وانواعه )المفتوح والمغلق والمعزول( ,الجدار  
االديباتيكي والداياثرمي , الخواص الضمنية و غير الضمنية ,  

العمليات في الثموداينمك, العمليات العكسية وغير العكسية .  
التوازن الحراري و التوازن الديناميكي الحراري ,خواص  

)المركزة والشاملة المستقلة والتابعة( ,حالة النظام   نظامال
,العمليات الثرموديناميكية: االديباتيكية )الكظمية( االيزوثرمية  

,الدورية والعكسية و الال عكسية , الطاقة )العالقة بين الحرارة  
 والشغل (, القانون الصفري.           

 الفصل الثاني :معادالت الحالة    
للغاز المثالي والطريقة التجريبية الشتقاقها ,  معادلة الحالة 

الغازات الحقيقة )غير المثالية( , معادالت الحالة للغازات  
 الحقيقية ,معادلة الحالة لغاز فان درفالز وايجاد ثوابتها . 

اإلختبارات   نظري 
اليومية  

واإلمتحانات 
 الشهرية

التعرف على معامل   9 6+7+ 5
 التمدد واالنضغاط  
معنى المادة النقية  

 واطوار المادة 

 الفصل الثالث:نظريات رياضية مفيدة              
مشتقات جزئية ,متطابقات مفيدة , دالة الحالة وشروطها ,دالة  

 المسار , التمددية واالنضغاطية.        
 الفصل الرابع:خصائص المواد التقنية  

اطوار المادة النقية )الصلبة ,السائلة ,الغازية ( , الغاز والبخار  
 وخصائص االبخرة 

 =  = 

  ة معادلكيفية اشتقاق  9 9+10+ 8

 وتطبيقها   البيرونك
القانون االول في  التعرف على 

 وتطبيقاته الثموديناميك 

, االبخرة المشبعة وغير المشبعة , سلوك المواد النقية, السطح  
الفصل  البياني لمادة نقية حقيقية ,معادالت كالبيرون .     

 الخامس:القانون االول في الثموديناميك
تجارب جول , نص القانون االول صيغة القانون االول لحفظ  

 الطاقة , تطبيقات القانون 

 =  = 

11 +12 +
13 +14 

الشغل المنجز  ساب كيفية ح = 

في العمليات العمليات  

 االربعة الثرموديناميكية

نتائج القانون االول  ,معنى االنثالبي , التمدد الحر للغاز ,  
التمدد الحقيقي للغاز , الشغل المنجز في العمليات الكظمية  

وااليزوثرمية و عمليات ثابتة الحجم , شغل الغاز في  العمليات  
الحرارة , السعة الحرارية تحت ضغط ثابت  ثابتة درجة 

والعالقة بينهما واثباتها عمليا . مفهوم الشغل في الثرموداينمك 
 , اعتماد الشغل على المسار . 

 =  = 

15 +16 +
17 +18 

القانون الثاني  أهم صيغ  = 

,المكائن   للثرموديناميك
 الحراري وكيفية عملها

 الثرموديناميك الفصل السادس:القانون الثاني في  
)كالسيوس,كلفن   الثرموديناميك  في  الثاني  القانون    –صيغة 

القانون   و  االول  القانون  ربط   , كارنو  دورة  ماكنة   , بالنك( 
الثانيي و النتائج المترتبة على هذا الرابط عند تطبيقها على هذا  
المكائن    , الثاني  القانون   , االول  القانون  مثال   . مثالي  الغاز 

 كفاءتها , المضخة الحرارية .     –دورتها  -الحرارية 
 

 =  = 

 معادالت الجهود الثرموديناميكية , معادالت ماكسويل. معنى االنتروبي وكيفية حسابه   = + 20+ 19
 الفصل السابع :االنتروبي)القصور الذاتي(  

 =  = 



مبدأ   الثرموديناميكيةللعمليات  22+ 21 النتروبي,  في  التغير  االنتروبي,حساب  ازدياد  تعريف 
ودرجة   االنتروبي  بين  العالقة   , والنظام  الكون  في  النتروبي 
هيلمولتز,   دالة   , جبس  كالســـيوس,دالة  نظرية  الحرارة, 
ماكسويل.مفهوم   معادالت   , الثرموديناميكية  الجهود  معادالت 
للثرموداينميك  الثالث  والقانون  المطلق  والصفر  للحرارة  كلفن 

 بصيغة كالسيوس ونيرنست. 
 

23+24+
25+26 

المبادئ االساسية  التعرف على  = 

وبعض   للنظرية الحركية
 الظواهر االنتقالية

 الفصل الثامن :النظرية الحركية للغازات 
لمحة تاريخية , المبادئ االساسية للنظرية الحركية, التصادمات  
  , االنتقالية  الظواهر  للجزيئات,  الداخلية  القوى  بجدار متحرك, 

المسار   التوصيل  متوسط  ظاهرة   , اللزوجة  ظاهرة  الحر, 
 الحراري. 

 =  = 

معنى االحتمالية واهم   6 27+28
 منهم االحصاءات ومزايا كل

 الفصل التاسع: الميكانيك االحصائي                  
  -حاالت ومستويات الطاقة, االحتمالية, احصاء ماكسويل  

 انشتاين-بوزديراك, احصاء  -بولتزمان, احصاء فيرمي 
 =  = 

الحرارة   6 29+30 انتقال  طرائق 

والتوصيلية   واالنتشار 

 الحرارية 

 الفصل العاشر -أ

الحرارة -ب  انتقال  الحمل,  طرائق  االشعاع,  طريقة  طريقة  ,  طريقة 

فورير,    التوصيل الحرارية,  قانون  االنتشار,التوصلية  قانون   , 

 فك االول 

 

 =  = 
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 المطلوبة :القراءات 

 النصوص االساسية •

 كتب المقرر  •

 اخرى  •

.الثرموداينمك )د.امجد عبد الرزاق كرجية , د.عبدالحميد  .1

 العبد(.

.التحرك الحراري والنظرية الحركية للغازات )د.عبد الرحمن   .2

 محمود الجميلي , د.مؤيد جبرائيل , د.موسى عباس محمد(. 

الدكتور   .3 األستاذ  الثرموديناميك,  حسين,  مباديء  حسن  فالح 

 .جامعة بابل كلية العلوم
 متطلبات خاصة 
وريات والبرمجيات  لدوتشمل على سبيل المثال ورش العمل وا

 والمواقع االلكترونية 

 المختبرات العملية 

 الخدمات االجتماعية 
على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني وتشمل 

 والدراسات الميدانية 

 المدرسي السنوي التطبيق 

 

 القبول 13
 القبول بموجب آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

  اقل عدد من الطلبة
 أكثر من الخطة اإلستيعابية المقررة اكبر عدد من الطلبة 

 

 أ.م.د. محمد عبد النبي ثجيل      ,أ.م.د. عباس كريم سعدون  ,م.د. عادل إسماعيل كاظم   أ.أ.م. انعام وادي وطن,    



  
 1الصفحة 

 
  

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 ي / جامعة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث العلم المؤسسة التعليمية  .1

 ابن الهيثم –قسم الفيزياء / كلية التربية للعلوم الصرفة القسم الجامعي / المركز  .2

 الفيزياء الذرية والجزيئية اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدروس التفاعلية اإللكترونية  أشكال الحضور المتاحة .5

 2021-2020 الفصل / السنة .6

 ساعة 90=3*30 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

 2020-12-24 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر .9
 

 الهدف العام : تعرف الطلبة على أساسيات الفيزياء الذرية.

الهدف الخاص : تعرف الطلبة على ما يتعلق بالفيزياء الحديثة كالنظرية النسبية الخاصة ونظريات التركيب  

واألشعة السينية والموجات المادية والدمج بين المعاني الفيزيائية والقوانين واالشتقاقات الرياضية وفتح  الذري 

 أفق الطالب نحو النظريات العلمية وتطبيقاتها.

 الهدف العام : تعرف الطلبة على أساسيات الفيزياء الذرية.

كالنظرية النسبية الخاصة ونظريات التركيب  الهدف الخاص : تعرف الطلبة على ما يتعلق بالفيزياء الحديثة 

الذري واألشعة السينية والموجات المادية والدمج بين المعاني الفيزيائية والقوانين واالشتقاقات الرياضية وفتح  

 أفق الطالب نحو النظريات العلمية وتطبيقاتها.

 

 
 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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   االهداف المعرفية  -أ
 وأهميتها في الفيزياء خاصة وفي العلم عامة.  التعرف على مادة الفيزياء الذرية والجزيئية -1أ

 تطبيقات علم الفيزياء الذرية. -2أ

 ببقية علوم الفيزياء الحديثة.فهم عالقة الفيزياء الذرية  -3أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 .إكساب الطالب معرفة أعمق بمفاهيم الفيزياء الذرية وفهم بنية المادة وتركيباتها الدقيقة – 1ب 

 . توسعة ذهنية الطالب نحو فهم تطور دراسة الكون والمادة – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 كتروني التفاعلي المباشر.لالتعليم اإل .1

 المحاضرات الفيديوية المسجلة.. 2

 خالل المحاضرات المتلّوة والمكتوبة.  تفكيرلالمحفزة لواألمثلة طرح األسئلة الفكرية  .3

 .. المختبر العملي4

 كالسروم. . المناقشة خالل مواقع التواصل والمواقع التعليمية مثل موقع تليكرام و5

 طرائق التقييم       

 الشهريةو االختبارات اليومية  .1

 لفصلية ا  االختبارات . 2

 النهائية   االختبارات . 3
 الواجبات البيتية . 4

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 وترسيخ المعلومة في أذهانهم.طرح األسئلة أثناء المحاضرة لزيادة تفاعل الطلبة مع المادة وتحفيز التفكير  -1ج         

 توسع معرفة الطالب بالكون والمادة.ربط موضوع الفيزياء الذرية ببعض الدراسات واألفكار التي  -2ج

 

   -4ج         

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د   

ً   والفيزياء الذريةعموماً كتابة البحوث فيما يتعلق بالفيزياء الحديثة  -1د  . خصوصا
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 بنية المقرر.  11

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

اسم الوحدة /  

المساق أو  

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 3 االول

 الذرية؟ : ما هي الفيزياء  1-1

 : مقدمة في النسبية.  1-2

 .: المحاور القصورية1-3

النظريةةة النسةةبية 

 الخاصة
 محاضرة 

 امتحةةةةةةةان

 وواجب  

 3 الثاني

 : قوانين نيوتن للحركة.  1-4

 : تحويالت غاليلو.  1-5

 : مبدأ نسبية نيوتن.1-6

 محاضرة  

 3 الثالث

 مورلي.  -: تجربة مايكلسون1-7

 : فرضيات النظرية النسبية الخاصة.  1-8

 : تحويالت لورنتز.1-9

   محاضرة  

 3 الرابع

نسةةبية  -1: نتةةائج تحةةويالت لةةورنتز: 1-10

 ،  الطول

 نسبية الزمن،   -2

 .  نسبية السرعة -3

 : الكتلة النسبية.1-11

 محاضرة   

 3 الخامس

 : القوة النسبية.  1-12

 : الطاقة النسبية.  1-13

 : العالقة بين الطاقة والزخم.  1-14

 .اإللكترون فولت

 محاضرة   

 محاضرة    .  مسائل محلولة 3 السادس

 3 السابع

: طبيعةةةةةةةةة العةةةةةةةةوء واالشةةةةةةةةعاع 2-1

 الكهرومغناطيسي.  

 : اإلشعاع الحراري.  2-2

 : انبعاث وامتصاص اإلشعاع.2-3

اإلشةةةةةةةةةةةةةةةةعاع 

 الكهرومغناطيسي
 محاضرة  

امتحةةةةةةةان 

 وواجب

 3 الثامن

 : إشعاع الجسم االسود.  2-4

 : طيف إشعاع الجسم االسود.  2-5

 جينز.  -: قانون ريلي2-6

 محاضرة   

 3 التاسع

: الظةةاهرة 8-2: قةةانون بالنةةش لعشةةعاع. 2-7

: تفسير آينشتاين للظاهرة 9-2الكهروضوئية.  

 الكهروضوئية.

 محاضرة   

 3 العاشر
: تطبيقةةةات الظةةةاهرة الكهروضةةةوئية. 2-10

 .مسائل محلولة
 محاضرة   

الحةةةةةةةادي 

 عشر
3 

 : اكتشاف النشاط االشعاعي الطبيعي.  3-1

 : النماذج الذرية:  3-2

 نموذج تومسون، -1

 محاضرة   التركيب الذري 

امتحةةةةةةةان 

 وواجب

 3 الثاني عشر
 نموذج رذرفورد.   -2

 لرذرفورد.: نظرية اإلستطارة  3-3
 محاضرة   

الثالةةةةةةةةةث 

 عشر
   محاضرة   .مسائل محلولة 3

الرابةةةةةةةةةع 

 عشر
3 

 : اكتشاف األشعة السينية.4-1

 : إنتاج األشعة السينية.  4-2

 

 االشعة السينية 

 
 محاضرة  

امتحةةةةةةةان 

 وواجب
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 البنية التحتية   .11
 

 

الخةةةةةةامس 

 عشر
3 

 : قياس شدة األشعة السينية.  4-3

 : أطياف األشعة السينية:4-4
 محاضرة   

السةةةةةةادس 

 عشر
3 

 : طيف األشعة السينية المستمر،  4-4-1

 : طيف األشعة السينية الخطي الحاد.4-4-2
 محاضرة   

السةةةةةةةةةابع 

 عشر
3 

 : طبيعة وحيود األشعة السينية.  4-5

 : انكسار األشعة السينية.4-6
 محاضرة   

الثةةةةةةةةةامن 

 عشر
3 

 : تأثير كومبتن. 4-7

 : إنتاج الزوج.4-8
 محاضرة   

التاسةةةةةةةةةع 

 عشر
3 

مسةةةائل . أسئلةةةةة: امتصةةةاص الفوتةةةون. 4-9

 .محلولة
 محاضرة   

 3 العشرون
 : مقدمة. 5-1

 : فرضية دي برولي.  5-2

الموجية  الصفات 

 للجسيمات
 محاضرة  

امتحةةةةةةةان 

 وواجب

الحةةةةةةةادي 

 والعشرون
3 

 : حيود اإللكترونات.  5-3

 حيود النيوترونات.  :5-4
 محاضرة   

الثةةةةةةةةةاني 

 والعشرون
3 

 : ما هي موجات دي برولي؟  5-5

 : سرعة موجة دي برولي.5-6
 محاضرة   

الثالةةةةةةةةةث  

 والعشرون
3 

 : سرعة الطور وسرعة المجموعة.  5-7

 : تجربة الشق المزدوج.5-8
 محاضرة   

الرابةةةةةةةةةع  

 والعشرون
3 

 : مبدأ الالدقة.  5-9

 .مسائل محلولة.  أسئلةة
 محاضرة   

الخةةةةةةامس  

 والعشرون
 المقدمة، طيف ذرة الهيدروجين 3

 ذرة الهيدروجين

 
 محاضرة 

امتحةةةةةةةان 

 وواجب

السةةةةةةادس  

 والعشرون
3 

نظريةةة بةةور فةةي ذرة الهيةةدروجين، اشةةتقا  

 طاقة الربط لذرة الهيدروجين
 محاضرة  

السةةةةةةةةةابع  

 والعشرون
3 

إيجاد السرعة الزاويةة لعلكتةرون، فرضةيات 

 الهيدروجينبور لتفسير طيف ذرة  
 محاضرة  

 الثةةةةةةةةةامن 

 والعشرون
 

اشةةةتقا  معادلةةةة العةةةدد المةةةوجي باسةةةتخدام 

فرضية بور الثانيةة، انتقةاالت االلكتةرون فةي 

 ذرة الهيدروجين

 محاضرة  

 التاسةةةةةةةةةع 

 والعشرون
   محاضرة   أسئلةةحركة نواة الهيدروجين.   

  مسائل محلولة  الثالثون

   محاضرة 
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 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 ال توجد نصوص أساسية في المنهج العلمي. 
 : المصادر

 .1977أساسيات الفيزياء، ف. بوش، ترجمة طبعة سنة  -1

الفيزياء الذرية، د. طالب ناهي الخفاجي و د. عبةاس حمةادي و د.  -2

 هرمز موشي.

 مفاهيم في الفيزياء الحديثة، آرثر بايزر، ترجمة الطبعة الثانية. -3

4- Atomic and Laser Physics, A.M. FOX, 2015. 

5- Concepts of Modern Physics, Arthur Beiser, 6th 

ed. 2003. 

6- Fundamentals of physics - Halliday, Resnick, 

Walker—10th ed. 2014. 

7- Introduction to Atomic and Nuclear Physics, 

Semat and Albright, 5th ed. 1972.  

8- Modern Physics, A. Serway, J. Moses and A. 

Moyer, 3rd ed. 2005. 

9- Modern Physics, Paul A. Tipler and Ralph A. 

Llewellyn, 5th ed. 2008. 

10- Physics for Scientists and Engineers with 

Modern Physics, Serway and Jewett, 9th ed. 

2014. 

11- Principles of physics, A. Serway and W. Jewett, 

4th ed. 2006.     
متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش  

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 في مختبر الفيزياء الذرية. الطلبة العديد من التجارب العملية  يجري

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال  

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
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 : الموضوعات التي تم اضافتها  وتحديثها في المنهج
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 اإللكترون فولت. -تجربة مايكلسون مورلي  -مقدمة في النسبية   -ما هي الفيزياء الذرية؟   الفصل األول:

تطبيقةةات الظةةاهرة  -: تغييةةر عنةةوان الفصةةل مةةن لطبيعةةة العةةوءل إلةةى ل اإلشةةعاع الكهرومغناطيسةةيل الفصةةل الثةةاني

 الكهروضوئية.

 امتصاص الفوتون. -: إنتاج الزوج  الفصل الرابع

حيةةود  -إلةةى ل الصةةفات الموجيةةة للجسةةيماتل  لالموجةةات والجسةةيماتل تغييةةر عنةةوان الفصةةل مةةن: الفصةةل الخةةامس

 تجربة الشق المزدوج. -ما هي موجات دي برولي؟    -النيوترونات  

 إضافات لمعاني فيزيائية كثيرة داخل مفردات الفصول. -1:  ويعاف لهذا

 إضافة أمثلة محلولة كثيرة داخل الفصول. -2

 أشكال فيزيائية في مختلف الفصول. إضافة  -3

 
  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 أساتذة المادة: 

 ( ، د. لهيب أحمد )د. بشرى جودة ، د. مظفر جاسم ، د. إيناس أحمد
 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

الطالب تحقيقها مبرهناً   المتوقعة من  التعلم  المقرر ومخرجات  مقتضياً ألهم خصائص  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.  التعلم  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  التعليمية  المؤسسة •

 قسم الفيزياء  المركز /  الجامعي القسم •

 المقرر رمز /  اسم •
 PHCF 325  الدوال المعقدة / مرحلة ثالثة

 

 فيها  يدخل التي البرامج •
 

 الدوام اليومي المتاحة  الحضور أشكال •

 2020/2021 السنة /  الفصل •

 ساعة نظرية  60 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  •

 2020/2021  الوصف هذا إعداد  تاريخ •

 المقرر أهداف •

مه على االعداد المعقدة والدوال المعقدة وخواصها والتكامل المعقد والمتسلسالت  ي تاهيل وتدريب الطالب وتعل
 والتطبيقات الفيزيائية وتوظيف الدوال في خدمة المواد الدراسية االخرى. 

 والتقييم  والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات  •

 االهداف المعرفية -أ
  -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
    -6أ

 
 
 



  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -ب 

 تعليم وتدريب الطالب على حل التمارين وكيفية التفكير بحلها  -1ب 
 تعليم الطالب وتدريبه على كيفية تطبيقها في مواضيع اخرى  -2ب 

                                                     الطالب على كيفية ربطها بالواقع  تعليم  -3ب 

 -4ب 

  والتعلم   التعليم طرائق  

التفاعلية عن طريق االنترنيت )الصف االفتراضي(،  المحاضرةانضمامهم للصفوف االفتراضية )كوكل كالس رووم(،  
االمتحانات اليومية عن طريق كوكل فورم، المحاضرة المسجلة التي تزود الحقا الى الطلبة الذين لم يستطيعوا 
الحضور في المحاضرة التفاعلية، التواصل مع الطلبة عن طريق برنامج التواصل االجتماعي تليكرام، تزويدهم  

 وعة تخص المحاضرة عن طريق الصف االفتراضي. بأدبيات مطب

  التقييم طرائق

  اسئلة يومية من خالل المحاضرات والواجبات البيتية واالمتحانات اليومية والشهرية

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

   اسئلة موضوعية ومتداخلة -1ج

 اسئلة خارجية متنوعة  -2ج
 -3ج

   -4ج   

  والتعلم التعليم طرائق

، )الصف االفتراضي( التفاعلية عن طريق االنترنيت  المحاضرةانضمامهم للصفوف االفتراضية )كوكل كالس رووم(،  
االمتحانات اليومية عن طريق كوكل فورم، المحاضرة المسجلة التي تزود الحقا الى الطلبة الذين لم يستطيعوا 

الطلبة عن طريق برنامج التواصل االجتماعي تليكرام، تزويدهم  الحضور في المحاضرة التفاعلية، التواصل مع 
 االفتراضي. دبيات مطبوعة تخص المحاضرة عن طريق الصف أب

  التقييم طرائق

  حضوريا في الكلية.  والشهرية عن طريق كوكل فورم بوساطة الصف االفتراضي االمتحانات اليومية

 ( الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  والمنقولة العامة  المهارات  -د 
 -1د 
 -2د 
 -3د 
     -4د 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المقرر  بنية •

 المطلوبة  التعلم مخرجات  الساعات  األسبوع 

 /  الوحدة اسم
 أو المساق

 الموضوع 

  طريقة

 التعليم 
 التقييم  طريقة

تمهيد, العدد المعقد,   اكتساب المعرفة في االعداد المعقدة وخواصها  10 1-5
تمارين, الصفات  
الجبرية, تمارين,  
القيمة المطلقة,  
تمارين, التمثيل 
الهندسي للعدد  

المعقد, االحداثيات  
القطبية, تمارين,  
القوى والجذور, 

 تمارين 

 امتحان شهري   نظري 

دوال المتغير المعقد,   الدوال المعقدة وخواصهااكتساب المعرفة في  10 6-10
تمارين, الغايات,  

تمارين, االستمرارية,  
تمارين ,المشتقة,  

تمارين, الدوال  
التحليلية, الدوال 
 التوافقية, تمارين 

 امتحان شهري  نظري 

اكتساب المعرفة في الدوال المعقدة االولية   10 11-15
 وخواصها

الدالة االسية, الدالة  
اللوغاريتمية, تمارين,  

 امتحان شهري  نظري 



الدوال المثلثية,  
الدوال المثلثية  

العكسية, الدوال  
الزائدية, الدوال  

الزائدية العكسية,  
 تمارين 

اكتساب المعرفة في التكامل المعقد وخواصه  10 16-20
 ومبرهناته  

المسارات, التكامل 
المعقد, تمارين,  
مبرهنة كوشي  

كورسا, تعميم مبرهنة  
كوشي كورسا على  

منطقة متعددة 
االتصال, التكامالت 

غير المحددة, 
تمارين, صيغتا  

كوشي التكامليتين,  
مبرهنة ليوفيل, 
مبرهنة موريرا,  

  المبرهنة االساسية
في الجبر, مبرهنة  
القيمة المتوسطة  

 لكاوس, تمارين 

 امتحان شهري  نظري 

تقارب المتتابعات   اكتساب المعرفة في المتسلسالت المعقدة  10 21-25
والمتسلسالت,  

تمارين, متسلسالت  
القوى, تمارين,  

متسلسلة تايلور,  
تمارين, متسلسلة  

 لوران, تمارين 

 امتحان شهري  نظري 

 امتحان شهري  نظري تطبيقات على  اكتساب المعرفة في معالجة اهم التطبيقات    10 26-30



الكهربائية الساكنة,   الفيزيائية 
تمارين, تطبيقات 

على سريان الحرارة, 
 تمارين 

      

      

  التحتية البنية •

 وجود خدمة االنترنيت سريعة •

 وجود جهاز حاسوب  •

 وجود جهاز هاتف نقال  •

•  

 : المطلوبة القراءات 
   األساسية النصوص •
 المقرر كتب •
 أخرى •

     

 الدوال المعقدة للصف الثالث فيزياء في كليات التربية  
 سمير بشير حديد و يحيى عبد سعيد 

  المثال سبيل على وتشمل)  خاصة متطلبات 

  والبرمجيات  والدوريات  العمل ورش

 ( االلكترونية  والمواقع

برنامج التواصل االجتماعي تليكرام، الصف توفر خدمة االنترنيت، 
 االفتراضي كوكل كالس رووم،

 سبيل على وتشمل)  االجتماعية الخدمات 

  والتدريب   الضيوف محاضرات  المثال

 (  الميدانية والدراسات  المهني

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  القبول •

 كالس رووم(.معرفة استعمال االنترنيت والصفوف االفتراضية )كوكل  السابقة  المتطلبات 

   الطلبة من عدد  أقل

 اكبر من الطاقة االستيعابية   الطلبة من عدد  أكبر

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 الميكانيك التحليلي  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
90 
 

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقررأهداف  .9

 ان يفهم الطالب المتجهات وكيفية تطبيقها  
 ان يستعمل الطالب تفاضل وتكامل المتجهات في علم الحركة 

 أدراك الطالب دايناميك الجسم بصورة عامة والحركة على خط مستقيم بصورة خاصة 
 أن يفهم الطالب الميكانيك السماوي 

 أن يدرك الطالب معادالت الكرانج وهاملتون ويستعملها في دايناميك الجسم   

 

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية -أ

                                                                          تمكين الطالب على المعرفة وفهم مادة الفيزياء  -1أ

 اعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلمية والتربوية  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

  - 2ب ان يكتسب الطالب مهارة في اختصاص الفيزياء  - 1ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

  من خالل مقاييس اسلوب المناقشة االختبارات اليومية 

 

 طرائق التقييم       

 

 واالختبارات  
 التقارير  

  االختبارات اليومية والفصلية 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 اسلوب الحوار بين الطالب واالستاذ  -1ج

 اعداد تقارير اسبوعية  -2ج

 -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المناقشه 
 مقياس التطبيق العلمي في المختبرات 

  

 طرائق التقييم     



 

 

 التقارير النظرية  
 الدرجات                                                   

 االختبارت                                                        
 التقارير المختبرية التقارير النظرية  

 
 الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 داخل الصف االلكتروني  أسلوب المناقشة -1د 

 أسلوب البحث العلمي واعداد التقارير -2د 

     -4د ممارسة طرق التفكير المتقدمة )فرض فرضيات واالستنتاج( -3د 



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

استعمال الطالب  ساعة  12 2+3+4+ 1
مفردات المتجهات في 

 التطبيقات الفيزيائية 

  Vectors 
(Vectors - The 

Scalar Product - 
The Vector 

Product - An 
Example of the 
Cross Product: 

Moment of a 
Force - Triple 

Products) The 
change of 
coordinate 
system - 

Derivative of a 
Vector 

Tangential and 
normal 

components of 
acceleration 

 

 االختبارات  نظري  
 واالمتحانات 

 والتقارير 
 

5 +6+7+8
+9 

كيفية استعمال تفاضل   ساعة  15
وتكامل المتجهات في  
علم الحركة .السرعة  

والتعجيل في  
االحداثيات الكارتيزية  
والقطبية واالسطوانية  

 والكروية

Velocity and 
acceleration in 

cylindrical 
coordinate 

Velocity and 
acceleration in 

spherical 
coordinate 

 االختبارات  نظري  
 واالمتحانات 
 والتقارير 



Linear 
Momentum 

Newton's Laws 
 
 

 10 +
11 +12 

  
+13+14 +

15 

أن يدرك الطالب علم   ساعة  18
ودايناميك  الحركة 

الجسم والحركة على  
 خط مستقيم 

Force as a 
function of 

position only. 
The concept of 

kinetic and 
potential energy 

Rectilinear 
Motion - 
Uniform 

Acceleration 
Under a 

Constant Force 
Force as a 
function of 

(velocity, time ) 
Motion of 

projectile in a 
uniform 

gravitation field 
 
 

 االختبارات  نظري 
 واالمتحانات 

 
 والتقارير 

16 +17 +
18 +19 +
20 +21  

أن يفهم الطالب   ساعة   18
القوانين التي تحكم  

الحركة وكيفية وصف  
الحركه من خالل 

 المعادله الخاصه بها 

.The harmonic 
oscillator 

The energy 
equation for 

smooth 

  نظ
 ري 

 االختبارات 
 واالمتحانات 
 والتقارير 



    constraint ولحاالت مختلفه  
The simple 
pendulum 

Translation 
Motion of the 

coordinate 
system 

 
 
 

 
22 +23 +
24 +25 +

26 
 

ان يفهم الطالب    15
الميكانيك السماوي 
ومن خالل قوانين  
كبلر ويستطيع ان  
يوصف مجاالت 
 الطاقه المختلفه    

Magnitude of the 
angular 

momentum in 
central field 

 Central Force 
Orbits 

Energy equation 
of the orbits 

Motion in nearly 
circular 

Dynamic of a 
system of 
particles 

Collisions 
Center of mass 

and rocket 
motion 

 
 
  

 االختبارات  نظري  
 واالمتحانات 
 والتقارير 

 االختبارات  نظري   LaGrange'sيفهم ويسجل الطالب   + 28+ 27



 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 النصوص االساسية  -
 الكتب والمناهج المقررة  -
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 المختبرات العملية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيقية المهنية السنوية  

 

 القبول   .13

 القبول بموجب آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
  أقل عدد من الطلبة 

 اكثر من الخطة االستعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة  
 

 التحديث 

 المالحظات  المفردات ت 

1  
Center of mass and rocket motion 

 

2 components of acceleration  

3 The energy equation for smooth 
constraint and lab –frame , c-frame     

 

 الميكانيك التحليلي  

 ا.د هدى مجيد توفيق 

 ا.م.د سميرة احمد ابراهيم 

 م.د رونق قيس غضبان 

 م.د شيماء اكرم عباس 

معادالت الكرانج   12 30+ 29
وهاملتون في دايناميك 

 الجسم 

equation   
Hamilton 
equation 

 واالمتحانات 
 والتقارير 



 الدراسي لمادة االلكترونيات   نموذج وصف المقرر 

   2021-2020قسم الفيزياء للعام الدراسي \ المرحلة الثالثة

 وصف المقرر 

 

 ( بن الهيثم)إكلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1
 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2
 321PHE/  لكترونيات اإل اسم / رمز المقرر  .3
  البرامج التي يدخل فيها  .4
 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .5
 2020/2021 الفصل / السنة  .6
 ساعة دراسية  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/12/20 تاريخ إعداد هذا الوصف .8
 أهداف المقرر .9

الدراسي لمادة االلكترونيات, واالخرى تتعلق  العلمي تحقيق مجموعتين من االهداف, االولى تتعلق بالمحتوى  
 نخطط لكي يمتلكه الطالب بعد اجتيازه لمادة االلكترونيات بنجاح. ليه والجانب السلوكي للطالب وما نصبو إب

وظيفية ذات عالقة مباشرة بحاجاتهم والتطبيقات المحيطة  عملية تمكين الطلبة من اكتساب معلومات فيزيائية  
  بهم والتي تقع ضمن مجال مادة المقرر. اضافة الى تمكين الطلبة من اكتساب معلومات ذات صلة  تكاملية و 

 وظيفية بالمعلومات والحقائق التي تقدمها لهم المواد العلمية االخرى. 

في استغالل مصادر  و علم النانو تكنولوجي تمكين الطلبة من فهم واستيعاب دور وامكانية العلم والتكنولوجيا  
 . ي على الصعيدين العلمي و العملي اإلنتاج ومواكبة التطور والتقدم المستمر للوطن  الثروة الطبيعية 

 . و في الطبيعة تعرف الطلبة على أهمية المعرفة العلمية لمقرر االلكترونيات وتطبيقاتها في الحياة اليومية  

وبالتالي توجيه المعلومات    توظيف المعرفة العلمية في مواجهة مواقف الحياة اليومية في المجاالت المختلفة. 
لبة توجيها اجتماعيا يخدم الطالب ويساعده لمواجهة  والحقائق الفيزيائية لمادة االلكترونيات المقدمة للط

 لها. و العملية المشكالت الحياتية واالجتماعية واالنسانية ومحاولة تقديم الحلول العلمية 

و تطبيقاته   يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية مواد الفيزياء عموما وااللكترونيات خصوصا 
 في المدارس المتوسطة واإلعدادية . أكفاء صاتهم كمدرسين اثناء ممارسة إختصاالمختلفة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج. 



 

 
 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 

 االهداف المعرفية   -أ

االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق   رف علىتعي 1أ 
 بمقرر االلكترونيات. 

 يقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية.تطال  رف علىتعي 2أ 
 يتعرف على الدوائر اإللكترونية النظرية و تطبيقها على الحياة العملية في الحياة اليومية.  3أ 
 و مادة اإللكترونيات الدقيقة.العامة يتعرف على الفرق بين المادة النظرية لمادة الكهربائية  4أ 

 

 ة بالبرنامج االهداف المهاراتية الخاص  -ب 

اكساب  الطلبة المهارات الالزمة لكي يتعلم الطالب خطوات طريقة التفكير العلمي التي تساعده   1ب 
 للحصول على المعرفة العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العلمية. 

 . الحديثة كترونيات اكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتعلق بمادة االل 2ب 
 اكساب الطلبة المهارات الالزمة للتمييز بين الدوائر اإللكترونية المتعددة وتحليل عملها و إشارتها.  3ب 
 اكساب الطلبة المهارات التي تساعده لتمييز األجزاء الصغيرة عمليًا لمحتويات الدائرة الكهربائية.  4ب 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

و تحفيزهم  األسئلة في بداية المحاضرة الثارة تفكيرهم وأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة طرح  1ج
 وإمكانية إجابتهم عليها . 

خطوات طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها على  ممارسة تعليم الطلبة على  2ج
 .العلمية المواضيع المقررة في المفردات 

ر بالبيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة من المنهج لفهم التطبيقات  ربط مفردات المقر  3ج
 .و الطبيعة  العامة في الحياة

 تطبيق وممارسة مهارات التفكير العلمي اثناء اعطاء المحاضرات.  4ج
 

 

 طرائق التعليم والتعلم
طريقة  المناقشة ، طريقة حل المشكالت , طريقة ، لالساليب الستة للمحاضرة الجامعية وفقاً  والمحاضرة طريقة 

 طريقة عصف الدماغ.  التقصي واالكتشاف ,
 طرائق التقييم 

امتحان نصف السنة , والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع   اإلمتحانات الشهرية ،
 اعطاء التقييم لكل مشاركة(.



مخرجات  الساعات  االسبوع 
التعلم  
 المطلوبة

 اسم الوحدة/ المساق
 او الموضوع 

طريقة  
 التعليم 

1 +2+3
+4 

اكتساب   12
المعرفة العلمية   

في مجال 
االلكترونيات 

ومحاولة تحقيق  
االغراض  
السلوكية 

المحددة بقصد  
تحقيق تغير في  
سلوك الطالب  

يسهم في  
اعداده كمدرس 
يملك المهارات  

المطلوبة 
 كفيزيائي 

ء اشباه الموصالت مقدمة عامة عن فيزياالفصل األول:   

التركيب الذري , نظرية الحزم و مستويات الطاقة في 

صنيف المواد , أشباه الموصالت و المواد الصلبة , ت

عالقة فجوة الطاقة , التوصيل في المواد الصلبة , توزيع 

اإللكترونات و منسوب مستوى فيرمي , اشباه  

    الموصالت النقية , التطعيم ، شبه الموصل من نوع      

, كثافة الشحنات في أشباه    n-type   و p-type     

 الموصالت المشوبة. 
 

الثنائي البلوريالفصل الثاني:   

الثنائي  ومخطط حزم الطاقة لها ,   PN  تكوين الوصلة

في حالة  PNالبلوري , الجهد الحاجز و حسابه, وصلة 

اإلنحياز , معادلة الثنائي ، تأثير درجة الحرارة على  

  , الدائرة المكافئة للثنائي البلوري ,  خواص الثنائي

 .  خصائص الثنائي , خط الحمل و نقطة التشغيل

 نظري 

5 +6+7
+8 

 تطبيقات الثنائي البلوري الفصل الثالث:  كذلك  12

التعديل )التقويم( , المعدل النصفي و الكامل , المعدل 

, كفاءة التعديل , فولتية   .r.fالقنطري , عامل التموج 

, دوائر الترشيح , المرشح السعوي  PIVكسية الذروة الع

C  مرشح االدخال الخانق , مرشح ,RC  مرشح ,LC  ,

دوائر تشكيل الموجة : التحديد و انواعه , اإللزام و 

  10أنواعه , مضاعف الفولتية , الثنائيات الخاصة ) 

 ثنائيات ( .
 

 الفصل الرابع: ثنائي زينر 

المكافئة لثنائي   التركيب , الخصائص , الرمز, الدائرة

زينر , المعامل الحراري لثنائي زينر , القدرة المبددة في  

ثنائي زينر , هبوط القدرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة , 

تطبيقات ثنائي زينر , معادلة تنظيم الفولتية , محدد زينر 

 بدائرة متكاملة . 

 نظري 

9 +10 +
11 +12 

 ( BJTوصلة )الترانزستور ثنائي ال الفصل الخامس:  كذلك  12

تركيب الترانزستور و انواعه , مخطط حزم الطاقة , 

انواع االنحياز للترانزستور , معامل تكبير التيار       

  dcβ و dcα    طرق ربط الترانزستور, مميزات ربط ,

CB مميزات ربط ,CE   , مناطق عمل الترانزستور ,

, تأثير موقع نقطة    Q-pointخط الحمل و نقطة العمل 

التشغيل على شكل االشارة الخارجة , تأثير درجة  

, CEالحرارة , عامل االستقرارية , طرق انحياز 

االنحياز الثابت , إنحياز القاعدة , إنحياز التغذية الخلفية , 

إنحياز مقسم الجهد , إستقرارية العمل للترانزستور , 

 إنحياز المصدرين. 

 نظري 

 نظري  مكبرات الترانزستور  الفصل السادس:  كذلك  1412+ 13



+15 +
16 

مكبر الباعث المشترك , مكبر الجامع المشترك , مكبر 

القاعدة المشتركة , مقارنة بين المكبرات الثالثة , الكسب 

في التيار و الجهد و القدرة , ممانعه االدخال و االخراج  

للباعث المشترك , المكبرات متعددة المراحل , الدائرة  

المتناوبة للترانزستور , خط الحمل المتناوب ,  المكافئة

, عرض نطاق  r الثوابت الهجينية , العالقة مع معامالت 

للمكبر و تردد القطع االدنى و االعلى ,  B.Wالتردد 

 انواع االقران للمكبرات متعددة المراحل 
 

 الثايروستر  الفصل السابع: 

ياك ,  , الداياك , الترا SCRثنائي شوكلي, الثايروستر 

, تطبيقات عملية لكل  SCSالمفتاح السيلكوني المسيطر  

 . UJTنوع , الترانزستور احادي القطبية و تطبيقاته  
 

17 +18
+19 

 JFETترانزستور تأثير المجال الوصلي  الفصل الثامن: كذلك  9

JFET    قناة–n    و قناةp -   مبدأ العمل , الخصائص ,

,   JFETق انحياز  االنتقالية و خصائص االخراج , طر

, ترانزستور تأثير  Qتعيين خط الحمل و نقطة العمل 

, أنواعه ,  MOSFETالمجال ذي االوكسيد المعدني 

, مكبرات  E-MOSFET   ,D-MOSFETخصائصه, 

JFET 
 

 الفصل التاسع: مكبرات القدرة 

, الصنف  B, الصنف  Aمكبرات القدرة من الصنف 

AB الصنف ,C بر القدرة , وحدة , القدرة المبددة في مك

و   OP-Ampالديسبل في القدرة , مكبر العمليات 

 أجزاءه , المكبر التفاضلي و أنماط األدخال. 

 نظري 

 الفصل العاشر:  التغذية الخلفية السالبة كذلك  6 21+ 20

OP-Amp   المكبر   الفولتية,تابع  سالبة,مع تغذية خلفية

لبة على  تأثير التغذية الخلفية السا العاكس,ذي االدخال 

زحزحة  للمكبر,ممانعه االدخال وممانعة االخراج 

 الطور.

 نظري 

 الفصل الحادي عشر: المذبذبات كذلك  6 23+ 22
التغذية الخلفية الموجبة , شروط التذبذب , مذبذب قنطرة 

,   -Tواين , مذبذب زحزحة الطور , مذبذب اقتران 

, مذبذب كولبتس , مذبذب هارتلي , مذبذب  LCمذبذبات 

ب , مذبذب بلورة الكواتز , المذبذبات الالجيبية :  كال

متعدد االهتزازات احادي االستقرارية , متعدد 

االهتزازات ثنائي االستقرارية , متعدد االهتزازات  

 .الالمستقر 

 نظري 

 الفصل الثاني عشر: دوائر المنطق  كذلك  6 25+ 24

,    ANDلغة الحاسبة , البوابات المنطقية االساسية   

OR  ,NOT  جبر بولين , بوابة , NOR  ,NAND   ,

تطبيق عملي لدوائر المنطق في السيطرة على منظومة  

 صناعية. 

 نظري 

 الفصل الثالث عشر: مقدمة في النانو تكنولوجي  كذلك  6 27+ 26

مقدمة عامة عن مفهوم النانو تكنولوجي , االستعراض 
 نظري 



ياة  التأريخي لتطور تقنية النانو , عالقة تقنية النانو بالح 

اليومية , أنابيب الكاربون النانوية , الترانزستور النانوي  

 , التطبيقات العملية لتقنية النانو. 

  
28 +29
+30   

  
9 

 
 كذلك 

 (:2019-2018تحديث المنهج المقرر للعام)
 

 :الفصل الرابع عشرإضافة  -1
 و تطبيقاته(  المفرق الهجيني)   

,  رق الهجيني المف خصائص الثنائي المختلف الوصلة )

مقارنة بين الدايود المتشابه الوصلة و الدايود المختلف  

, مخطط مستويات  المفرق الهجيني  الوصلة , أنواع 

,  المفرق الهجيني  , تطبيقات المفرق الهجيني  الطاقة 

الخاليا الشمسية , كفاءة الخاليا الشمسية , الكواشف  

 الضوئية .

 المقرر: إضافة بعض المفردات في فصول  -2

 الفصل األول : توليد زوج )إلكترون فجوة( -أ
 إعادة اإللتحام و زمن البقاء للحامالت                   
 تيار اإلنتشار و تيار اإلنجراف                  

 معادلة شوكلي لتيار الدايود  الفصل الثاني: -ب 
 الفصل الثالث: مكونات دوائر مجهز القدرة المستمرة  -ج
 الرابع: مقارنة بين الثنائي االعتيادي و الزينر الفصل -د 
 الفصل الخامس: إشتقاقات رياضية لمعامالت تكبير  -ه

 التيار للترانزستور و كذلك لعامل                      
 الحرارة  تغير درجة اإلستقرارية مع                     

   BJTو JFETالثامن: مقارنة بين ترانزستورالفصل  -ز
 FET ثوابت معامالت                         

 FETأنواع ربط ترانزستور                        

 الفصل الحادي عشر: مقارنة بين المذبذب الجيبي و  -و

 متعدد اإلهنزازات الالمستقر                               

 الفصل الثاني عشر: تطبيقات إضافية لدوائر المنطق  -ي

 

 

 % 20نهج= نسبة تحديث الم
 

 

 

 
 نظري 



 
 البنية التحتية  12

 القراءات المطلوبة :
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 (  صبحي سعيد الراوي , جامعة الموصل. 1987فيزياء االلكترونيات  ) - 1

 ر محمد ( , الطبعة الثانية, أي. بي. مالفينو, ترجمة )بد1979مبادئ االلكترونيات ) -2
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edition, McGraw-Hill Education, USA, 2016. 

4- S. M. Sze and Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 
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اضافة الى تزويد الطلبة بمجموعة من المصادر االكاديمية االخرى مع مجموعة  
 في مجال االختصاص. من المواقع العلمية على شبكة المعلومات/ االنترنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

سبيل المثال ورش العمل 

والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 رات الكرتونيا عن طريق برامج  ضيتم أعطاء احملا 
Google classroom 

Google Meet 
Telegram 

Power point  
الخدمات االجتماعية ) وتشمل 

ت  على سبيل المثال محاضرا 

الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

 / 

 القبول 13

 القبول وفق الية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
 /  أقل عدد من الطلبة 
 اكبر من الخطة االستيعابية  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 مدرسو املادة: 
 اخالص هميم شاللأ.د. إيمان حميد خضير  +   م.د. 

 غزالن سرحاند صالح     +     م.د. م.د. أياد أحمأ.



 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

 

 ( بن الهيثم)إكلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 PHE/  لطاقات المتجددةا اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الصفوف االلكترونية /برنامج الكوكل ميت  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020/2021 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 +  ساعات إمتحانية ساعة دراسية  60

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية 
 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

  ى واالخر   ,المتجددةالطاقات الدراسي لمادة العلمي االولى تتعلق بالمحتوى   ,تحقيق مجموعتين من االهداف
الطاقات  ليه ونخطط لكي يمتلكه الطالب بعد اجتيازه لمادة الجانب السلوكي للطالب وما نصبو إتعلق بت

 بنجاح.  المتجددة

وظيفية ذات عالقة مباشرة بحاجاتهم والتطبيقات المحيطة  عملية تمكين الطلبة من اكتساب معلومات فيزيائية  
  مادة المقرر. اضافة الى تمكين الطلبة من اكتساب معلومات ذات صلة  تكاملية و بهم والتي تقع ضمن مجال  

 وظيفية بالمعلومات والحقائق التي تقدمها لهم المواد العلمية االخرى. 

في استغالل مصادر   العلوم التطبيقية و تمكين الطلبة من فهم واستيعاب دور وامكانية العلم والتكنولوجيا  
 . على الصعيدين العلمي و العملي اإلنتاجي  ومواكبة التطور والتقدم المستمر طن  للوالثروة الطبيعية 

 . و في الطبيعةوتطبيقاتها في الحياة اليومية   الطاقات المتجددةتعرف الطلبة على أهمية المعرفة العلمية لمقرر 

وبالتالي توجيه المعلومات    المختلفة. توظيف المعرفة العلمية في مواجهة مواقف الحياة اليومية في المجاالت 
المقدمة للطلبة توجيها اجتماعيا يخدم الطالب ويساعده لمواجهة   الطاقات المتجددةوالحقائق الفيزيائية لمادة 

 لها. و العملية المشكالت الحياتية واالجتماعية واالنسانية ومحاولة تقديم الحلول العلمية 

و تطبيقاته    خصوصا الطاقات المتجددةويزياء عموما قيمة وأهمية مواد الف يجعل طلبة كليات التربية يشعرون ب 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج. 



 في المدارس المتوسطة واإلعدادية . أكفاء اثناء ممارسة إختصاصاتهم كمدرسين المختلفة 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
 

 االهداف المعرفية  -أ

االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق   رف علىتعي 1أ 
 . الطاقات المتجددةبمقرر 

 التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية. رف علىتعي 2أ 
 و تطبيقها على الحياة العملية في الحياة اليومية.  الطاقات المتجددة  يتعرف على فروع   3أ 
 .الطاقات المتجددة  و مادة العامة الطاقات يتعرف على الفرق بين المادة النظرية لمادة  4أ 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

التفكير العلمي التي تساعده  اكساب  الطلبة المهارات الالزمة لكي يتعلم الطالب خطوات طريقة  1ب 
 للحصول على المعرفة العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العلمية. 

  الطاقات المتجددة  اكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتعلق بمادة  2ب 
 . الحديثة

 .هاالمتعددة وتحليل انواع التطبيقات اكساب الطلبة المهارات الالزمة للتمييز بين  3ب 
 .النظريات المتعلقة بالطاقات المتجددةاكساب الطلبة المهارات التي تساعده لتمييز  4ب 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

و تحفيزهم  طرح األسئلة في بداية المحاضرة الثارة تفكيرهم وأثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة  1ج
 وإمكانية إجابتهم عليها . 

خطوات طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها على  ممارسة تعليم الطلبة على  2ج
 .العلمية المواضيع المقررة في المفردات 

مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشها الطلبة ، وإمكانية اإلستفادة من المنهج لفهم التطبيقات  ربط  3ج
 .و الطبيعة  العامة في الحياة

 تطبيق وممارسة مهارات التفكير العلمي اثناء اعطاء المحاضرات.  4ج
 

 

 طرائق التعليم والتعلم
 + طرح االمثلة  + مناقشة  homeworkمحاضرة +تقارير +  حل تمارين على شكل 
 

 طرائق التقييم 
امتحان نصف السنة , والنشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع   اإلمتحانات الشهرية ،

 اعطاء التقييم لكل مشاركة(.



 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 
 تفسير الظواهر العلمية لغرض وتوظيفها  بالطاقات المتجددةاالستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة   -1

  بالطاقات المتجددة معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة  -2
الخاليا الشمسية  وخصوصا اجهزة  الطاقات المتجددة تعتمد على التي  لألجهزةاالستخدام االمثل  -3

 وربينات الرياح ت و
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 الساعات  االسبوع 
مخرجات 
التعلم  
 المطلوبة

 اسم الوحدة/ المساق
 او الموضوع 

طريقة  
 التعليم 

طريقة 
 التقييم 

1 +2+3
+4 

اكتساب   8
المعرفة العلمية   

في مجال 
الطاقات 
المتجددة 

ومحاولة تحقيق  
االغراض  
السلوكية 

المحددة بقصد  
تحقيق تغير في  
سلوك الطالب  

يسهم في  
اعداده كمدرس 
يملك المهارات  

المطلوبة 
 كفيزيائي 

الطاقات  مقدمة عامة عن فيزياءالفصل األول: 

 المتجددة

  ,  الطاقات المتجددة  تعريف,  مصادر الطاقة 

مميزات الطاقة    فوائد الطاقات المتجددة 

الطاقة   ,   مصادر الطاقة المتجددة ,   المتجددة

مدخل الى ديناميك   ,  المتجددة في العراق 

. اسئلة الفصل االول  الحرارة   
 

الطاقة الشمسية  الفصل الثاني:   

 

 ,  أساسيات اإلشعاع, الطاقة الكهرومغناطيسية

خصائص االشعاع   , إشعاع الجسم األسود 

االمتصاصية   ،  االنبعاثية , الكهرومغناطيسي 

 ,   شمسي الاالشعاع  ,  واالنعكاسية والنفاذية

 . الثابت الشمسي 

  المحاضرة
 +المناقشة

االختبارات 
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

5 +6+7
+8 +9 

 الشمسية تطبيقات الطاقة   الفصل الثالث:  كذلك  10

البرج  ,  مجمع األلواح الشمسية المسطحة

أنظمة الطاقة  ,  البحيرات الشمسية ,  الشمسي

ماكينة  ,  الشمسية بواسطة األقمار الصناعية

خصائص   ,   الخلية الشمسية , الحرارة الشمسية

 ,  معالم خرج الخلية الشمسية   , جهد  -تيار

  ,  الشمسيةأفضل األوضاع لسطح ألواح الخاليا 

مكونات النظام   , سلبيات الّطاقة الّشمسية

   .تطبيقات الخاليا الشمسية , الشمسي
 

 

  المحاضرة
االختبارات  +المناقشة

الشهرية 
+    واليومية

 واجب بيتي 

10 +11
+12 +

13 +14 

 طاقة الرياح  الفصل الرابع:   10

أنواع التوربينات الرياح   ,  طاقة الرياح تعريف 

توربينات الرياح ذات  ,  الطاقةومنحنى أداء 

توربينات الرياح ذات المحور  ,  المحور األفقي

التحليل   , سبب حركة الرياح , الشاقولي 

اختيار األماكن   ,  الرياضي لطاقة الرياح

سلبيات طاقة   ,  تولد الطاقة الكهربائية   المالئمة

 . الرياح 

االختبارات  
الشهرية 

+    واليومية
 واجب بيتي 

15 +16
+17 +

18 +19 

 ة يالطاقة المائ :الفصل الخامس كذلك  10

انواع استخدام    ,   ةيالطاقة المائ عن  مقدمة

حساب القدرة المتوفرة من  ,  الطاقة المائية

(  محطات القدرة ,  مصادر الطاقة المائية

 ,  انواع محطات الطاقة المائية ,  ةيالكهرومائ 

  المحاضرة
االختبارات  +المناقشة

الشهرية 
+    واليومية
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مكوانت العلم )مستوايت املعرفة    وماذا تشملخطوات التفكري العلمي ،وماهي املقرر اىل التعرف على : معىن العلم ، يهدف 
( ، وكيف ميكن تصنيف مستوايت املعرفة العلمية ومهارات التفكري العلمي ،وماهي أهداف وخصائص العلم ، وماذا يعين  العلمية 

كما يهدف املقرر اىل التعرف على املفهوم القدمي واحلديث  يف تدريس العلوم .مفهوم التكنولوجيا وماهي االجتاهات احلديثة 
رف اىل مكوانت املنهج  ا أضافة اىل التنظيم املنطقي والسايكولوجي للمنهج ، مث التعللمنهج وماهي سلبيات واجيابيات كل منهم

كذلك  خصائص ، سلبيات ، اجيابيات ( .)وأنواع املناهج الدراسية  املنهج   ومن أهداف املقرر التعرف على أسس بناءاحلديث .
وأسلوب   طريقة ) وماذا نعين بكل من جماالهتا ( . مستوايهتا ،صياغتها، التعرف على االهداف الرتبوية من حيث )املعىن ،االمهية ، 

، كما يهدف املقرر للتعرف على تصنيف طرائق التدريس والنظرايت املنبثقة منها ، وفلسفة التدريس  التدريس   واسرتاتيجية (
التدريس وأمهيته وأنواع اخلطط الدراسية  أضافة اىل التخطيط يف املختربي وأمهية املخترب يف تدريس العلوم والسالمة املهنية ، 

 وكيفية كتابة اخلطة اليومية . 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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  االهداف المعرفية  -أ
 التعرف على طبيعة العلم ، ومكوناته ، وأهدافه ، وخصائصه ، وعملياته . -1أ

 أدراك مفهوم المنهج القديم الضيق والحديث الواسع والمقارنة بينهما بمختلف الجوانب . -2أ

 التمييز بين التنظيم المنطقي والسايكولوجي للمنهج ، وعالقتها بمكونات المنهج الحديث .  -3أ
 ، وعالقة التربية بالفلسفة والثقافة .  سس بناء المناهج الدراسيةالتعرف على أ -4أ
 وادراك العالقات بينها من خالل مميزات كل منها . التعرف على أنواع المناهج الدراسية -5أ
 التربوية ومجاالتها ومستوياتها ، وكيفية صياغتها . أدراك مفهوم االهداف   -6أ

 الطريقة ، االستراتيجية ( في التدريس ، وكيفية التمييز بينها .أدراك مفهوم ) االسلوب ،  -7أ

 .التعرف على أنواع طرائق التدريس ، وتصنيفها حسب النظريات المنبثقة منها  -8أ

 التعرف على  أهمية التدريس المختبري ، وقواعد السالمة  المهنية في المختبرات .  -9أ

 لتمييز بين أنواعه ، والتعرف على ابرز عناصره . التدريس ، وا أدراك مفهوم التخطيط في -10أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 بين أنواع المناهج وأسس تنظيمها ، وطبيعة تنظيم كل منها . المقارنة  – 1ب 

 بمختلف مجاالتها ومستوياتها. عامة والخاصة واالغراض السلوكية  صياغة االهداف ال – 2ب 

 تقديم درس نموذجي من قبل الطلبة في مادة الكيمياء باعتماد  الطرائق والتقنيات الحديثة .   – 3ب 

    كتابة خطة تدريسية بموضوع معين ضمن االختصاص العلمي . -4ب 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 . المناقشة المحاضرة و -
 . التفكيرخرائط  -
 .المنظمات المتقدمة  -
 المعرفية . المنشطات العقلية  -
 المنصات االلكترونية  -

 
 :  طرائق التقييم     

 . االختبارات التحريرية -
 ة .االختبارات الشفوي  -
 تطبيق فردي وكتابة نموذج لخطة تدريسية في موضوع التطبيق مع الوسائل والتقنيات التعليمية .  -

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 االستنتاج   -1ج

 االستقراء و االستنباط  . -2ج

 التفسير . -3ج

 التصنيف   -4ج

 
 : طرائق التقييم     

   10_ امتحان الفصل االول 

 10_ امتحان نصف السنة )مركزي( 

 10_ امتحان الفصل الثاني 

 10_التطبيق الفردي 

 60_ امتحان نهائي  



 

 

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى  -د 

 القدرة على التدريس ) اعتماد طرائق التدريس المناسبة ( . -1د 

 والمناقشة .  القدرة على التوضيح-2د 

 والمقارنة .  مهارة التصنيف-3د 

 للدرس وصياغة االغراض السلوكية . التخطيط   مهارة  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

      1          3 

التعرف على مفهوم  

العلم ، وطرق التفكير  

وخطوات التفكير  

 العلمي. 

 مفهوم العلم 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

      2                             3 

تصنيف مستويات 

المعرفة العلمية 

ومهارات التفكير  

 العلمي .

 مكونات العلم 

خرائط التفكير 

والمنشطات  

العقلية  

 المعرفية

 أسئلة شفوية 

      3         3                        

التعرف على أهداف 

العلم وخصائصه  

جيا ومفهوم التكنولو

 وفلسفة تدريس العلوم 

 العلم والتكنولوجيا 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

      4       3 

التعرف على مفهوم  

المنهج )القديم 

سلبيات   والحديث (

وايجابيات ثم المقارنة  

 بينهما .

 المنهج القديم والحديث 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير  

 أسئلة شفوية 

      5       3 

ز بين تنظيم  التميي

المنهج )المنطقي  

والسايكولوجي(  

وتوضيح العالقة  

 بينهما .

 أسس تنظيم المنهج 

المنشطات 

العقلية  

المعرفية 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 

      6       3                           
االساس المعرفي 

 واالساس االجتماعي 
 أسس بناء المنهج 

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

      7       3 
االساس النفسي 

 واالساس الفلسفي 
 أسس بناء المنهج  

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

  امتحان الفصل االول   3       8      
أسئلة 

 تحريرية 

      9                             3 

التعرف على منهج  

)المواد المنفصلة و  

المجاالت الواسعة  

 والمواد المترابطة( 

أنواع المناهج  

الدراسية ) المناهج  

 التقليدية ( 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 

     10       3 

منهج   التعرف على

)النشاط والميول  

 ( والمواقف االجتماعية

أنواع المناهج  

الدراسية )المناهج 

 الحديثة ( 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 

     11       3 
التعرف على المنهج 

 المحوري والوحدات 

أنواع المناهج  

الدراسية )المناهج 

 الحديثة ( 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير 

 أسئلة شفوية 



     12       3 
يح مكونات توض 

 المنهج والعالقات بينها 
عناصر المنهج  

 الدراسي كنظام رباعي 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

     13       3 

التعرف على معنى 

االهداف التربوية  

وأهميتها ومصادر  

 اشتقاقها  

عناصر المنهج  

 الدراسي كنظام رباعي 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

     14       3      

التمييز بين االهداف  

)العامة والخاصة  

 واالغراض السلوكية( 

وشروط الغرض  

السلوكي وكيفية 

 صياغته  

عناصر المنهج  

 الدراسي كنظام رباعي 

خرائط التفكير 

والمنظمات   

 المتقدمة

صياغة  

االهداف 

 التربوية 

     15       3 

التعرف على المجال  

الغراض المعرفي ل

 ه السلوكية ومستويات

تصنيف االغراض 

 السلوكية 
المحاضرة 

 والمناقشة 

صياغة  

االغراض  

 السلوكية 

     16       3 

التعرف على المجال  

الوجداني والمهاري  

لالغراض السلوكية  

 ومستوياتها  

تصنيف االغراض 

 السلوكية 
المحاضرة 

 والمناقشة 

صياغة  

االغراض  

 السلوكية 

    17       3 

التعرف على مفهوم  

)المحتوى والخبرة 

التعليمية ( وقواعد 

 اختيار محتوى المنهج 

المحتوى والخبرات  

 التعليمية 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    18       3 

التمييز بين )طريقة  

 وأسلوب واستراتيجية( 

التدريس ، والتعرف  

على أسس ومميزات 

ومعايير اختيار طريقة  

 التدريس الجيدة 

 طرائق تدريس العلوم 
خرائط التفكير 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    19       3 

تصنيف طرائق   

التدريس ، والتعرف  

على نظرية بياجيه  

 المعرفية

 طرائق تدريس العلوم 

المنظمات 

المتقدمة 

وخرائط  

 التفكير  

 أسئلة شفوية 

    20       3 

التعرف على طريقة  

 االستكشاف الموجه : 

خطوات ، معنى ،)

 مزايا ، سلبيات ( 

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 المعرفية

المنظمات 

المتقدمة 

والمنشطات  

العقلية  

 المعرفية

 أسئلة شفوية 

    21       3 

التعرف على طريقة  

المشكالت  حل 

 والمحاضرة المبرمجة 

)معنى ،خطوات، 

 مزايا ،سلبيات ( 

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 المعرفية

المنظمات 

المتقدمة 

والمنشطات  

العقلية  

 المعرفية

 أسئلة شفوية 

    22       3 
طبيعة  التعرف على 

نظرية سكنر السلوكية 

طرائق التدريس  

 المنبثقة من  

المنظمات 

المتقدمة 
 أسئلة شفوية 
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والتعليم المبرمج )  

أنواعه ، مميزاته  

 والحاسوب  ،سلبياته (

وخرائط   النظرية السلوكية 

 التفكير 

    23       3 

التعرف على طبيعة  

النظرية االجتماعية ، 

والتعليم التعاوني  :  

)معنى ،خطوات 

 ،مميزات (

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة  
 أسئلة شفوية 

    24       3 

التعرف على طريقة  

 المناقشات الجماعية : 

 )المعنى، الخطوات ( 

 وايجابياتها وسلبياتها 

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 االجتماعية  

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    25       3 

التعرف على طريقة  

 االلعاب التعليمية : 

 )التعريف ،الخطوات( 

 االيجابيات والسلبيات 

طرائق التدريس  

المنبثقة من النظرية  

 االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

  امتحان  الفصل الثاني   3       26    
أسئلة 

 تحريرية 

    27       3 

التعرف على  

 العروض العلمية

واالستجواب :)المعنى  

،المزايا ،الخطوات، 

 السلبيات ( 

 طرائق تدريس أخرى 
المحاضرة 

والمنظمات  

 المتقدمة
 أسئلة شفوية 

    28       3 

التعرف على الزيارات  

الميدانية وإعداد 

  التقارير: )المعنى،

 االيجابيات، السلبيات( 

 طرائق تدريس أخرى 
المحاضرة 

 والمناقشة 
 أسئلة شفوية 

    29       3 

التعرف على التدريس  

المختبري والسالمة  

المهنية واحتياطات  

 االمان أثناء التجارب 

المختبر في تدريس 

 العلوم 

خرائط التفكير 

والمنظمات  

 المتقدمة
 أسئلة شفوية 

    30       3 

التعرف على مفهوم  

في   وأهميته   التخطيط

، وأنواع  سالتدري

  الخطط التدريسية

 وأسس كتابة الخطة 

 التخطيط في التدريس 

المحاضرة 

والمناقشة  

وخرائط  

 التفكير 

إعداد نموذج 

 خطة 

    31                    3  
كتابة  مع تطبيق فردي 

 يومية خطة تدريسية 
  

    32       3  
تطبيق فردي مع كتابة  

 خطة تدريسية يومية 
  

    33       3  
تطبيق فردي مع كتابة  

 خطة تدريسية يومية 
  



 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 (:  2011العفون ، اندية حسني يونس وفاطمة عبد االمري الفتالوي ) 
 "مناهج وطرائق تدريس العلوم " ، مكتبة الرتبية االساسية ، بغداد  . 

سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول   .13

 الثانوي مادة أسس تربية ، مادة علم النفس التربوي ، مادة التعليم   المتطلبات السابقة 

 100 أقل عدد من الطلبة 

 200 أكبر عدد من الطلبة  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  سسة التعليمية المؤ .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز .2

 434PHEL )االجهزة ووسائل االيضاح(مختبر تعليمي   اسم / رمز المقرر .3

4.   

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020/2021 الفصل / السنة  .6

المركزية   االمتحانات باإلضافة إلى  ساعة دراسية +  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .7
   والنهائية السنوية

 2020/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 تعرف الطلبة على أهمية التجارب التعليمية وعالقته بمواضيع الفيزياء  •

الفيزيائية الخاص  محاولة فهم خواص كل تجربة  وما يتعلق بالظاهرة الفيزيائية والمبدأ  •

 بها 

 تعريف الطلبة على كيفية استخدام االدوات واالجهزة االيضاحية •

توظيف المعرفة العلمية للطالب بشكل عملي مما يساعده ويسهل عليه ايجاد حلول لمعظم   •

 المشكالت الحياتية. 

 

 

 

التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  يوفر 

القصوى من   االستفادة  قد حقق  كان  إذا  عما  مبرهناً  تحقيقها  الطالب  المتوقعة من 

 . فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج
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 االهداف المعرفية   -أ
 

 .  Demonstration instruments Labتعُرف  •

 تعُرف الربط بين المختبر التعليمي والفترة التطبيقية للطالب المرحلة الرابعة.  •
    

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج    -ب 
 

a.                                                                      .  إكساب الطالب معرفة باالجهزة كافة 
b.    إكساب الطالب معرفة شاملة بالمبادى الفيزيائية المتعلقة بالحرارة والكهربائية

 والميكانيك  
c.   إكساب الطالب معرفة بالظواهر البصرية 
d.  المغناطيسية   إكساب الطالب معرفة بالخواص 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 التجربة   ✓
   الحوار  ✓
 المناقشة  ✓
 وطرح األمثلة  ✓
 والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت.  ✓

 
 طرائق التقييم

 
 تقديم التقرير االسبوعي للتجربة   ✓
 االمتحانات الشهرية   ✓
 النشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.   ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 

                                                .  اربط الجانب العملي مع النظري ، لغرض   التجربة طرح األسئلة أثناء  -1
 التجربة العملية  بالتطبيقات الهندسية والتكنلوجية. ربط   -2

 

المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشخصي (. 
 
وتوظيفها للمعرفة المتكاملة  بموضوع التجربة االستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة  -1

 بخصوص تفسير الظواهر العلمية 
 االستخدام االمثل لالجهزة ومعرفة كيفية استخدامها -2
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 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة  
 التعليم

طريقة  
 التقييم

1 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

المعرفة في   إكساب الطلبة
تجارب الفصل االول  

والمفاهيم االساسية لكل  
 تجربة 

الفصل  التعرف على تجارب 
 االول بشكل عام

نظري 
 +

 عملي 

نشاط  
 يومي 

2 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

المعرفة في   إكساب
 المفاهيم االساسية للحرارة 

 الحرارة

 تمدد الغازات  •

عالقة الضغط بدرجة   •
 الغليان 

 تمدد السوائل  •

 تمدد الجوامد  •

 اإلشعاعانتقال الحرارة  •

 
نظري 
 +

 عملي 

 
 إمتحان

يومي    
ونشاط  
 يومي 

3 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

إكساب المعرفة في  
المفاهيم االساسية  

 للميكانيك

 ميكانيك الجوامد والموائع 

 تحقيق قانون  العزوم  •

 الميزان •

تحليل القوى على السطح   •
 المائل

 المضخة الماصة  •

 المضخة الماصة الكابسة  •

نظري 
 +

 عملي 

 امتحان
يومي    
ونشاط  
 يومي 

 
4 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

المعرفة في  إكساب 
 المفاهيم االساسية للضوء 

الضوء الهندسي والظواهر  
 البصرية 

انتقال الضوء بخطوط   •
 مستقيمة 

تكون البؤرة في المرايا   •
 والعدسات

 تحقيق قانوني االنعكاس •

تحقيق قانوني االنكسار   •
 والزاوية الحرجة 

 انكسار الضوء في الماء  •

تحليل الضوء في الموشور   •
 المجسم

نظري 
 +

 عملي 
 
 

 امتحان
يومي    
ونشاط  
 يومي 
 

5 

 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

 
إكساب المعرفة في  

المفاهيم االساسية للحرارة  
 والميكانيك و الضوء 

 صندوق الحرارة 
 صندوق الميكانيك 
 صندوق الضوء 

نظري 
 +

 عملي 

 إمتحان
 شهري 

6 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

 
إكساب المعرفة في  

 المفاهيم االساسية للضوء 
 
 
 
 

 العارض فوق الراسي 
 

نظري 
 +

 عملي 

 امتحان
يومي    
ونشاط  
 يومي 
 



 
 
7 

 
 
 
 

 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
المفاهيم االساسية  

 للكهرباء

الكهربائية واالمواج  
الكهرومغناطيسية الدقيقة   

 )الجزء االول ( 

 الجرس الكهربائي  •

 ()الرافعة  المحولة الكهربائية  •

الكهربائية   المحولة  •
 )الخافضة ( 

 
 

نظري 
 +

 عملي 
 

 
 

 امتحان
يومي    
ونشاط  
 يومي 
 
 

 
 
8 

 
 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
المفاهيم االساسية  

 للكهرباء

الكهربائية واالمواج  
الكهرومغناطيسية الدقيقة   

 )الجزء الثاني  ( 

 الحث الكهرومغناطيسي  •

 المولد الكهربائي  •

 الكهربائي المحرك  •

نظري 
 +

 عملي 
 

 
 امتحان

يومي    
ونشاط  
 يومي 
 
 

9 

 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

 
إكساب المعرفة في  
المفاهيم االساسية  
 الكهربائية  و الضوء 

 العارض فوق الراسي 
الكهربائية واالمواج  

 الكهرومغناطيسية الدقيقة 
 

نظري 
 +

 عملي 

 إمتحان
 شهري 

 
 
10 
 
 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

 التحديث:
إكساب المعرفة في  

 الزيغ  المفاهيم 
 

 استحداث تجربة 
 المجهر المركب 

 

نظري 
 +

 عملي 
 

 
 امتحان

يومي    
ونشاط  
 يومي 
 
 

 
 
11 
 
 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل  
 االول 
 

نظري 
 +

 عملي 
 

 
نشاط  
 يومي 
 
 

 
 
12 
 
 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل  
 االول 
 

نظري 
 +

 عملي 
 

 
نشاط  
 يومي 
 
 

 
 
13 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

 امتحان نظري شامل 
 

 نظري 

 
امتحان  
 فصلي 
 
 



 

 
 
14 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

 امتحان نظري شامل 
 

 نظري 

 
امتحان  
 فصلي 
 
 

 
 
15 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

 امتحان عملي  شامل 
 

 عملي 

 
امتحان  
 فصلي 
 
 

 
 
16 
 
 

  13×ساعة 2
 مجموعة 

=26 

إكساب المعرفة في  
 الفيزيائية  المفاهيم 

 

 امتحان عملي  شامل 
 

 عملي 

 
امتحان  
 فصلي 
 
 

17+
18+
19+

20 

 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة 

21+
22+
23+

24 

 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة 

25 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

إكساب الطلبة المعرفة في  
تجارب الفصل الثاني   
والمفاهيم االساسية لكل  

 تجربة 

التعرف على تجارب الفصل  
  الثاني  ) دوائر المنطق ( 
اساسيات النظام الثنائي  

 والعشري

نظري 
 +

 عملي 

نشاط  
 يومي 

26 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

إكساب المعرفة في  
المفاهيم االساسية لدوائر  

 المنطق 

,   ,XOR, NORبوابات 
 , OR/NORالبوابة المركبة 

AND/NAND, 

نظري 
 +

 عملي 

نشاط  
 يومي 

27 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

 الجامع النصفي والجامع التام كذلك 
نظري 
 +

 عملي 

نشاط  
 يومي 

28 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

 كذلك 
العداد التصاعدي والتنازلي  

 واشارات المرور 

نظري 
 +

 عملي 

نشاط  
 يومي 

29 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

 كذلك 
مراجعة عامة لتجارب الفصل  

 الثاني

نظري 
 +

 عملي 

نشاط  
 يومي 

30 
  13×ساعة 2

 مجموعة 
=26 

 كذلك 
 امتحان عملي  شامل 

 
 عملي 

 
امتحان  
 فصلي 
 
 



 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

ــ  أقل عدد من الطلبة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررة االستيعابيةأكبر من الخطة  أكبر عدد من الطلبة 

 

                                        
 

 المجهر المركب (    استحداث تجربة% )20مالحظة / التحديث ضمني بنسبة 
 

 )االجهزة ووسائل االيضاح ( مشرف المختبر التعليمي 
 أ.د. علية عبد المحسن 

 القراءات المطلوبة : 
 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 كتب المقرر : االجهزة ووسائل االيضاح في الفيزياء  
 تأليف : أ.م فياض عبد اللطيف نجم  

 م. ضياء عبد علي تويج            
 أخرى : 

توجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع علم الفيزياء  
   بكافة التجارب العلمية المخصصة له متعلق 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  
عمل والدوريات  المثال ورش ال

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

 
 

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت  
 إشراف أساتذة أكفاء في هذا المجال. 

 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  
المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (  

 
توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع  

وتفاعل  التطبيق العملي التطبيقات الحياتية عبر  
الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل 

 المتاحة  
 
 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة /  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز  .2

 فيزياء الليزر  اسم / رمز المقرر  .3

4.     

 الدوام اليومي أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021/2020 الفصل / السنة  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعات إمتحانية   x =6 3  2ساعة دراسية  +    56=   2×  28

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية   
 6/12/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعرف الطلبة على موضوع فيزياء الليزر ودوره في فهم مبادئ الفيزياء الحديثة وإستخداماته اليومية .  

الرعاية   والمجتمع  واألسرة  والتعليم  التربية  مجال  في  اليومية  الحياتية  التطورات  مواجهة  في  المعرفة  هذه  توظيف  كيفية 

 الصحية. 

وكيفية  والتكنلوجيا  العلوم  في  الليزر  ودور  الفيزياء  مادة  وأهمية  بقيمة  يشعرون  الصرفة  للعلوم  التربية  كليات  طلبة  يجعل 

المدارس طلبة  مع  واإلعدادية   تعاملهم  والمتوسطة  اإلبتدائية  المدارس  في  كمدرسين  إختصاصاتهم  وممارسة  التخرج  بعد 

 وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي مجال البحث والتطوير.  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 
 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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  االهداف المعرفية  -أ
التعُرف على مادة فيزياء الليزر وكيف نشأ وتبلور وأصبح حاجة إنسانية للتطبيقات الهندسية والتكنلوجيا    -1أ

                                                   والصحية وفي مجال اإلتصاالت، و كذلك التعرف على طرائقه ومجاالته ونظرياته. 

                       شروطها، واألزمات التي تمر بها فيزياء الليزر، و فوائده للمجتمع. التعُرف على القوانين ومعاييرها و -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

إكساب الطالب معرفة في مجال فيزياء الليزر، حيث من الممكن للطالب تحويل هذه المعرفة إلى تصرف عندما   - 1ب 

 يقتضي الموقف إستجابة معينة لحل مشكلة ما .    
إكساب الطالب معرفة بالليزر والعوامل المهددة لها، ويمكن له تحويل هذه المعرفة إلى تصرف يسهم في إبعاد    - 2ب 

                                               المهددة لها، وينعم بالتوافق الشخصي والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها . العوامل 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 اإلنترنت.المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر 

 

 طرائق التقييم       

 
 اإلمتحانات الشهرية، والواجبات البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. 

 
 مهارات التفكير  -ج

                                                طرح األسئلة أثناء المحاضرة ، لغرض شد الطلبة وإمكانية إجابتهم عليها .  -1ج

ربط موضوعات الليزر بما يحصل في البيئة التي يعيشها الطلبة، وإمكانية اإلستفادة منها في تيسير الحياة   -2ج

                                                                                             ة.  والتمتع باإلنجازات العلمية والتكنلوجي

طرح األسئلة والبحث عن آخر مستجدات علم الليزر فيما يتعلق بالتطبيقات الهنسية وعلم اإلتصاالت والصحة  -3ج

                                                          نترنت.الحياتية على مختلف أجزاء وأعضاء الجسم البشري عبر منظومة اإل

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة ، الحوار ، المناقشة ، وطرح األمثلة، والمختبر العملي، والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت.

 طرائق التقييم     

 البيتية والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (. اإلمتحانات الشهرية، والواجبات 
 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

ــ  -1د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  -2د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  -3د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 
 

1 +2+3+4 

 
 
2 ×4=8 

إكتساب المعرفة في مجال  

فيزياء الليزر وتمهيد  

لبعض المفاهيم األساسية  

كتعامل اإلشعاع 

الكهرومغناطيسي مع 

 المادة.   

Interaction of radiation with 

matter 

1 . The laser idea   

2 . Properties of laser beams   

3 . Introduction concepts   

4  . Electromagnetic Spectrum  

  

5 . Summary of Blackbody 

Radiation theory 

6 . Modes of rectangular 

cavity   

7 . Rayleigh-jeans and Planck 

radiation formula 

8 . Planck’s hypothesis and 

field quantization 

9 . Spontaneous and 

stimulated emission 

10 . Absorption 

11 . Rates of absorption and 

stimulated emission 

12 . Einstein coefficient 

13 . Quantum 

electrodynamics approach   

14 . Allowed and forbidden 

transitions 

15 . Transition cross section , 

absorption, and gain 

coefficient 

16 . Line broadening 

mechanisms 

17 . Degenerate energy levels    

18  . Saturation 

19  . Molecular energy levels 

20. Exercises and solutions  

 

 

 نظري 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
5 +6+7+8 

  
2 ×4=8 

 

إكتساب المعرفة في مجال  

 أسس عمل الليزر 

masers and laser 

1 . The idea of Maser and 

laser   

2 . Fundamentals of Maser 

and laser 

3 . Threshold Condition   

4 . Population inversion 

5 . The total loss in the laser 

device   

6 . Pumping schemes    

7 . Pumping power 

8 . Pumping processes 

9. Exercises and solutions   

 

 نظري 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي

 
 

9 +10 +11
+12 

 
 
2 ×4=8 

 

 

إكتساب المعرفة في 

 المرنان البصري 

Optical resonator 

1 . Introduction   

2 . Type of Optical resonator 

3 . Stability of resonator 

4 . Modes of resonator   

5 . quality factor   

6  . mode locking 

7 . Exercises and solutions    
 

 

 

 

 نظري 

 

 

 

 إمتحان

 الفصل األول



 

 

 

 

 

 

 
 

13 +14 +
15 +16 

 
 

2 ×4=8 

 

 

 إكتساب المعرفة في مجال  

 الالخطية نتاج الليزر

 وتحويراته 

1 . Introduction   

2 . The Nonlinear Wave 

Equation    

3 . Second harmonic 

generation   

4 . Phase Matching   

5. Exercises and solutions   

 

 

 نظري 

 

إمتحان ونشاط  

يومي ثم إمتحان 

 نصف السنة

 
 

17 +18 +
19 +20 

 
 

2 ×4=8 

 

 

إكتساب المعرفة في مجال  

 أنواع الليزرات 

  laser types 

1 . A solid-state laser   

2 . Laser liquid state 

3 . Laser gaseous state 

4 . The semiconductor laser 

5 . Chemical Laser   

6. Exercises and solutions   

 

 

 

 نظري 

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

21 +22 +
23 +24 

 
 
 2 ×4=8 

 

 إكتساب المعرفة في مجال  

إستخدامات األشعة  

 الليزرية 

 

Laser Applications 

1 . Introduction   

2 . Industrial Applications   

3  . measurements and 

detection   

4  . medical and biological 

applications   

5  . military applications   

6 . Marketing Applications   

7 . Optical Communications   

8. Holography 

 

 

 نظري 

  

  

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
 

25 +26 + 
27 
 

 
 
2x  3  =6 

 

 

 إكتساب المعرفة في مجال  

 األشعة الليزرية  الحماية

   

Laser Safety in Research 

Laboratories 

1 . Introduction   

2 . Radiation Hazards   

3 . Electrical Power Hazards   

4 . Explosion Hazards   

 5. Poisoning Hazards   

6. Safety rules for work in 

laboratories   

 

 

 نظري 

 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 

 
29 +30 

 
3 ×2=6 

اكتساب المعرفة في بعض  

 المواضيع 

 جديد 

1-The Stefan-Boltzmann Law 

2-The Wien’s Displacement 

Law 

3-Gain (G) Without Losses 

4- Gain (G) With Losses 

5-Quality Factor Q of 

Resonator 

6- Types of Nonlinear Optics 

7- Free electron laser 

8-Modes of Operation 

9- Laser Classification 

10- plus and continuous laser   

 

 نظري 

 

 إمتحان

 و نشاط يومي 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 

• References 

 د. سهام قندال  –فيزياء الليزر وبعض التطبيقات العملية   •

• Principles of Lasers Orazio Svelto 

 الليزر وتطبيقاته .د. سعود اللحياني •

 بيال لينكيل –الليزرات  •

 أخرى :  

 .  ليزرلم الفيزياء متعلق بمادة العتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 

 

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت إشراف أساتذة  

 أكفاء في هذا المجال. 

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

في  الحياتية  التطبيقات  جميع  لرؤية  الذاتي  اإلعتماد  في  الطالب  توجيه 

الليزر مادة   المجتمع  علوم  في  اليومية  المشاهدة  العيادات  عبر  خالل  من 

 .الطبية ضمن المجمعات الطبية
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 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أقل عدد من الطلبة 

 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة   أكبر عدد من الطلبة  
 

 مدرسا المادة 

 أ.م.د. ثائر عبد الكريم العايش

 م.د. مظهر شهاب احمد 

 

 التحديث

 %(20الفصل االول: )تحديث 

 %( 100)اضافة    شرح -

 %(   100مسائل  )اضافة  -

 %( 20الفصل الثاني: )تحديث 

 %(                            100الخساره الكلية في جهاز الليزر ) -

                                  %(                                   100قدرة الضخ  تحديث ) -

  %(100مسائل  ) -

 %(20الفصل الثالث: )تحديث 

 %(    10)اضافة  شرح -

 %(10انواع المرنان )  -

 مسائل  -



 %(20الفصل الرابع: )تحديث 

 %(20توليد التوافقية الثانية )  -

 %( 20الفصل الخامس: )تحديث 

 %(                                                100)اضافة         ليزر االلكترون الحر -

 %( 20الفصل السادس: )تحديث  

                     %(                                      100التطبيقات الطبية ) -

                                      %(            100التطبيقات التجارية )  -

 %(100  اضافة:)الثامن الفصل 

 الليزر النبضي والليزر المستمر 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 العلمي / جامعة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسة التعليمية  .1

 ابن الهيثم  –للعلوم الصرفة / كلية التربية  الفيزياءقسم  القسم الجامعي / المركز  .2

 ME430  القياس والتقويم اسم / رمز المقرر  .3

4.    

 أشكال الحضور المتاحة  .5
  //Google classroom    Googleالمنصات االلكترونية // 

meet  

 2021-2020 الفصل / السنة  .6

 ساعات اسبوعيا   10شعبة /  4 ساعة *  2  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021 -2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 اهلدف العام : تعرف الطلبة على امهية القياس والتقومي وكيفية اجراء االختبارات التحصيلية . 
اهلدف اخلاص : تعرف الطلبة ابلقياس واالختبار وتصنيف االختبارات التحصيلية ومزااي وعيوب وطرق صياغة كل نوع من  

االدائية ( وكيفية تصحيحها ، كذلك كيفية اجراء التحليل االحصائي لكل    –املقالية    –االختبارات التحصيلية ) املوضوعية  
 فعالية البدائل اخلاطئة (.  –متييز  –سهولة   –القياسية لكل فقرة ) صعوبة فقرة من فقرات االختبار واجياد اخلصائص 

 
 
 
 
 

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 التعرف على مفهوم القياس والتقويم ومفهوم االختبار التحصيلي. -1أ

 التعرف على انواع االختبارات التحصيلية.  -2أ

 التعرف على خصائص االختبارات الجيدة. -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 مهارات صياغة السؤال التحصيلي. – 1ب 

 مهارات بناء الخارطة االختبارية للفقرات التحصيلية. – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرة  -المناقشة 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 اليومية          االمتحان النهائي  والواجبات الدراسية امتحان الفصل الدراسي االول        االمتحانات 

15                                                         %10                    %            15 % 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة    )المحاضرة والمناقشة (  

 

 

 

 

 



 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول 
التعرف على عملية القياس 

 والتقومي الرتبوي  

 مقدمة يف القياس والتقومي
 امتحان يومي  لمحاضرةا

 الثاني 
التقومي تعريفه   التعرف على 2

وامهيته يف العملية التعليمية  
ه وانواع  

 

 مناقشة  التقومي الرتبوي  
طرح االسئلة  

 والمناقشة 

 الثالث 
 التعرف على  - 2

االختبار تعريفه وتصنيفاته  -
هاماتد واستخ  

 االختبار التحصيلي 
  محاضرة  

 الرابع
التعرف على خطوات بناء   2

 االختبار التحصيلي  
 حماضرة   االختبار التحصيلي  

 

 الخامس
ف حتديد االهداالتعرف على   - 2 خطوات بناء االختبار   

 -التحصيلي 
 حماضرة  

 

 السادس
ديد احملتوىحتالتعرف على   - 2 خطوات بناء االختبار   

 التحصيلي
 حماضرة  

 

 السابع 
الفقرات صياغة  التعرف على   2

واملبادئ العامة الواجب مراعتها 
 عند صياغتها 

خطوات بناء االختبار  
 التحصيلي

 حماضرة  

 

 الثامن 

ترتيب االسئلة التعرف على   - 2 صياغة الفقرات واملبادئ   
العامة الواجب مراعتها عند  

 صياغتها 

 حماضرة  

 

اعداد التعليماتالتعرف على   - 2 التاسع    حماضرة   ترتيب االسئلة  - 

 العاشر
اخراج االختبار التعرف على   - 2

 وطباعته 

 حماضرة   اعداد التعليمات  -
 

الحادي 

 عشر 

اختبارات االختيار  التعرف على   2
من متعدد وقواعد اعدادها 

 ومزاايها وعيوهبا

 حماضرة   اخراج االختبار وطباعته  -

 

 الثاني عشر 

  االختباراتالتعرف على   2
اختبارات االختيار املوضوعية  

من متعدد وقواعد اعدادها 
ها / اختبارات  ومزاايها وعيوب

   الصح واخلطا / اختبارات املطابقة

 حماضرة   االختبارات املوضوعية 

 

 الثالث عشر 

االختبارات املقالية  التعرف  2
وانواعها ، ذات االجابة  

احملددة ) القصرية واالكمال ( 
وذات االجابة املفتوحة وقواعد 

 تصحيحها ومزاايها  

 حماضرة   االختبارات املقالية 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 كتب ومصادر خارجية عن املادة خارج الكتب واملالزم املقررة . 

 الرابع عشر 

كيفية استخراج التعرف على   4
  ومتييز  ةمعامالت صعوب

 االختبارات املقالية

 حماضرة   التحليل االحصائي للفقرات 

 

الخامس 

 عشر 

كيفية استخراج    التعرف على 4
  متييز  ة ومعامالت صعوب

 االختبارات املوضوعية

 حماضرة   التحليل االحصائي للفقرات 

 

السادس 

 عشر 
التعرف على كيفية استخراج  2

عالية البدائل اخلاطئة معامل ف  

 حماضرة   البدائل اخلاطئة 
 

 السابع عشر

التعرف على بعض مقاييس   4
االحصاء الرتبوي ) مقاييس 

النزعة املركزية / مقاييس 
 -التشتت( 

مقاييس النزعة املركزية / 
 مقاييس التشتت 

 حماضرة  

 

 الثامن عشر 

الوسائل التعرف على  2
الالختبارية انواعها ) املالحظة  

قوائم  االستبيان /، املقابلة ، 
 التقدير ( ا

الوسائل الالختبارية  ا  حماضرة   

 

 التاسع عشر

فرتة تطبيق طلبة التعرف على  2
"  6املرحلة الرابعة وملدة "

 اسابيع 

فرتة تطبيق طلبة املرحلة الرابعة  
" اسابيع 6وملدة "  

 حماضرة  

 

 العشرون 

الوسائل التعرف على  2
الالختبارية انواعها ) املالحظة  
، املقابلة ، قوائم التقدير ( 
تعريفها ، وقواعد اعدادها  
 وانواع 

الوسائل الالختبارية انواعها ) 
املالحظة ، املقابلة ، قوائم  
التقدير ( تعريفها ، وقواعد  

 اعدادها وانواعه 

 حماضرة  

 

الحادي 

 والعشرون 

2  

خصائص التعرف على 
) الصدق  االختبار اجليد وهي

الثبات / املوضوعية/   /
 الشمولية ( 

 حماضرة   خصائص االختبار اجليد 

 

      

  

%  20تم تحديث بنسبة  

اضافة مقاييس النزعة 

المركزية ومقاييس  

 التشتت

  

      



متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 الزايرات امليدانية للطلبة املطبقني للمرحلة الرابعة . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 
 

 استاذ املادة   
 .عفاف زايد وادي أ.م.د  



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 التعليمية المؤسسة  .1
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 القسم الجامعي / المركز .2
 قسم الفيزياء 

 اسم / رمز المقرر  .3
 4الكهرومغناطيسية 

4.   
  

 أشكال الحضور المتاحة  .5
 الدوام اليومي 

 الفصل / السنة  .6
2020/2021 

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7
 ساعة دراسية  +  ساعات إمتحانية   90=   3× 30

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية   

 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8
2020/2021 

 أهداف المقرر  .9

و الكهرومغناطيسية  فيزياء  موضوع  على  الطلبة  عن  تعرف  اساسية  نبذة  الطلبة  االوساط  اعطاء  في  الكهروستاتيكي  المجال 

الموصلة والعازلة وبيان اهمية المجال الكهربائي والمغناطيسي وكيفية االستفادة منهما وتجنب االخطار الناجمة عنهما ودورها  

 في فهم مبادئ الفيزياء الحديثة وإستخداماتها اليومية . 

الرعاية   والمجتمع  واألسرة  والتعليم  التربية  مجال  في  اليومية  الحياتية  التطورات  مواجهة  في  المعرفة  هذه  توظيف  كيفية 

 الصحية. 

العلوم   في  الكهرومغناطيسي  االشعاع  ودور  الفيزياء  مادة  وأهمية  بقيمة  يشعرون  الصرفة  للعلوم  التربية  كليات  طلبة  يجعل 

االبراج واالتصاالت والهاتف المحمول وكيفية تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة والتكنلوجيا وخاصة في مجال  

إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة واإلعدادية وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي  

 مجال البحث والتطوير.  

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

بينها وبين وصف   الربط  المتاحة. والبد من  التعلم  القصوى من فرص  إذا كان قد حقق االستفادة  عما  مبرهناً 

 البرنامج.

 م والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعل .10



   االهداف المعرفية  -أ

ومجاالت   المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسي -أسس علم الكهربائيةان يعرف الطالب   -1أ

 االستخدام

معادلة بوازون، معادلة البالس وحل هذه   المجال المغناطيسي وتعريف المجال الكهربائي و -2أ

                                                                                     المعادالت  

ومعادلة   ان يعرف الطالب  قانون كاوس وتطبيقاته ، التاثرية المغناطيسية والنفاذية المغناطيسية  -3أ

   االستمرارية

                                                                 سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي–ان يعرف الطالب قانون بايوت   -4أ         

 ان يعرف الطالب معادالت ماكسويل بصيغها التفاضلية والتكاملية.    -5أ

 طيسية خواص الموجة الكهرومغناطيسية النظرية الكهرومغنا ان يعرف الطالب  -6أ         

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

                                                                       كيفية اجراء العمليات الرياضية على المتجهات وتوضيف النظريات الخاصة بها  - 1ب

                                                                                                   االلمام باالحداثيات وانواعها اضافة الى معرفة الموجة وكيفية تكونها وانتشارها   - 2ب

                                                                     اكساب الطالب معرفة بالمجاالت الكهربائية والمغناطيسية وحل المسائل المتعلقة بهما  - 3ب

 التفكير العلمي  4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 + طرح االمثلة   + مناقشة  homework+تقارير +  حل تمارين على شكل فيديويةمحاضرة 

 

 طرائق التقييم      

 

اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي  +  اختبارات موضوعية + اختبارات عملية

 وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ( 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

                                                                                                        طرح األسئلة أثناء المحاضرة من خالل  التفكير العلمي -1ج

                                                                                                                                                            التفكير العملي -2ج

                                                                                                                    الربط بين المهارتين -3ج

 ربط الموضوعات بالبيئة التي يعيش فيها الطالب    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 + مناقشة   homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل + الفيديوية طريقة المحاضرة 

 

 طرائق التقييم     

اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي  +  اختبارات موضوعية + اختبارات عملية

 وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة ( 

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

االستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة بالموجات الكهرومغناطيسية وتوظيفها لغرض    -1

 تفسير الظواهر العلمية 

 معالجة الطالب للمشاكل المتعلقة باالشعاع الكهرومغناطيسي  -2

االستخدام االمثل لالجهزة التي تبعث االشعاعات الكهرومغناطيسية وخصوصا اجهزة  -3

 الموبايل وابراج االتصاالت. 



 
 

 

 
 

 

 

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

اسم الوحدة /  

المساق أو  

 ع الموضو 

طريقة 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

1+2+3+

4 

ان يعرف الطالب  تحليل المتجهات  12=4×3

 وانواع االحداثيات

محاضرة   تحليل المتجهات 

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واليومية + واجب بيتي

5+6+7+

8 

ان يعرف الطالب  الكهربائية  12=4×3

والفرق  المستقرة )الكهروستاتيكية(

والتعرف  بين العوازل والموصالت

 على ثنائي القطب الكهربائي

الكهربائية  

المستقرة  

 )الكهروستاتيكية( 

محاضرة  

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واجب بيتيواليومية + 

9+10+

11+12 

ان يعرف الطالب  معادلة بوازون،  12=4×3

 معادلة البالس وطريقة حلهم 

حل المسائل  

 الكهروستاتيكية

محاضرة  

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واليومية + واجب بيتي

13+14+

15+16 

االستقطاب، الوسط  تعريف الطالب  12=4×3

قانون كاوس في العوازل و   عازل

التأثرية   و االزاحة الكهربائية

والقيم   الكهربائية وثابت العزل

 الحدودية لمسائل تحوي عوازل 

المجال  

الكهروستاتيكي في 

 االوساط العازلة 

محاضرة  

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واليومية + واجب بيتي

17+18+

19+20 

تعربف الطالب الطاقة الكامنة    12=4×3

الطاقة الكهروستاتيكية   كثافة  

 الطاقة للمجال الكهروستاتيكي

الطاقة  

 الكهروستاتيكية

محاضرة  

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واليومية + واجب بيتي

21+22+

23+24 

كثافة تعريف الطالب طبيعة التيار    12=4×3

 التيار ومعادلة االستمرارية 

محاضرة   التيار الكهربائي 

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واليومية + واجب بيتي

25+26+

27+28 

تعريف الطالب  قوة لورنس  قانون  12=4×3

سافارت   قاتوت امبير  -بايوت

الدائري، معادالت ماكسويل و  

 الكهرومغناطيسيةخواص الموجة 

محاضرة   المغناطيسية

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واليومية + واجب بيتي

تعريف الطالب  الخواص   6=2×3 29+30

 المغناطيسية للمادة  التمغنط 

منشأ الدايا البار والفيرو   

 مغناطيسية

النظرية المجهرية  

 للتمغنط 

محاضرة  

فيديوية عبر  

google 

meet 

االختبارات الشهرية 

 واليومية + واجب بيتي



 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر  ▪

 أخرى      ▪

 المقرر الدراسي )الكتب المنهجية (+ مصادر خارجية 
 المجاالت الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني -1

 اساسيات النظريه الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني     -2

 اساسيات الكهربائية والمغناطيسية -3       

( تاليف جوزيف  2000سلسلة ملخصات شوم:الكهرومغناطيسيات ) -4    

 ادمنستر  

1 – fundamentals of physics, Holliday and 

.(2014) edition 2011) thResnick (9 

2 – electricity and magnetism, Edward M. 

edition 2013) rdPurcell and David Morin (3 

 3 - electricity and magnetism, A.A. Rang 1998  

4-   Foundation of electromagnetic theory     

By :John R.Reitz     

أعاله ، تم إعتماد مصادر حديثة إلى جوار المصادر األساسية المبينة في 

لغرض إعداد المادة المقررة على وفق مفردات اللجنة القطاعية المعتمدة في 

 .   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها مصادر مأخوذة من االنترنيت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع  

 االلكترونية ( 

فيما يخص  المواقع االلكترونية توجيه الطلبة لمتابعة ما يردعلى 

 الموضوع 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال  

محاضرات الضيوف والتدريب المهني  

 والدراسات الميدانية (  

بالمجال   المتعلقة  الحياتية  التطبيقات  جميع  لرؤية  الطالب  توجيه 

الطالب   وتفاعل  اليومية  المشاهدة  عبر  والمغناطيسي  الكهربائي 

حة وادراك المخاطر مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتا

 الناجمة عن االشعاع الكهرومغناطيسي. 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي    .13

 في ضوء آلية القبول المركزي    المتطلبات السابقة 

 --------------------- أقل عدد من الطلبة  

 اكبر من الطاقة االستيعابية  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 تمارين اضافية وفقرات الى بعض الفصول تم اضافة  ثي % ح20نسبة التحديث :  

 
  

 

                                                        
                                               توقيع االستاذ:                            توقيع االستاذ:                                  توقيع االستاذ:                            

  مي عبدالستار نجيبم.د.ا.                 فاروق ابراهيم حسين      د.ا.د. بشرى كاظم حسون          ا.م.

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم كلية

 القسم الجامعي / المركز .2
 قسم الفيزياء

 اسم / رمز المقرر .3
 4 الكهرومغناطيسية

 البرامج التي يدخل فيها .4
 433PHEPالبكالوريوس / 

 أشكال الحضور المتاحة .5
 الحضور االلكتروني – الدوام اليومي

 الفصل / السنة .6
2222/2221 

 الدراسية )الكلي(عدد الساعات  .7
 ساعة دراسية  +  ساعات إمتحانية   03=  0× 03

 شهرية  باإلضافة إلى اإلمتحانات المركزية والنهائية السنوية  

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
2219/2222 

 أهداف المقرر .9

 في االوساطالمجال الكهروستاتيكي اعطاء الطلبة نبذة اساسية عن و الكهرومغناطيسيةتعرف الطلبة على موضوع فيزياء 

 ارهودو اهمية المجال الكهربائي والمغناطيسي وكيفية االستفادة منهما وتجنب االخطار الناجمة عنهماالموصلة والعازلة وبيان 

 اليومية .  افي فهم مبادئ الفيزياء الحديثة وإستخداماته

 ة الصحية. الرعايوكيفية توظيف هذه المعرفة في مواجهة التطورات الحياتية اليومية في مجال التربية والتعليم واألسرة والمجتمع 

لوم في الع االشعاع الكهرومغناطيسييجعل طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة يشعرون بقيمة وأهمية مادة الفيزياء ودور 

وكيفية تعاملهم مع طلبة المدارس بعد التخرج وممارسة وخاصة في مجال االبراج واالتصاالت والهاتف المحمول وجيا الوالتكن

إختصاصاتهم كمدرسين في المدارس المتوسطة واإلعدادية وبعض المختبرات البحثية في دوائر الدولة المتعلقة بالصناعة وفي 

 مجال البحث والتطوير. 

 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 لتعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق ا .01



 
 

 المعرفة والفهم  -أ
ومجاالت  المغناطيسية والمجال الكهرومغناطيسي -أسس علم الكهربائيةان يعرف الطالب   -1أ

 االستخدام
وحل هذه  معادلة بوازون، معادلة البالس المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي و تعريف -2أ

                                                                                     المعادالت 
 ، التاثرية المغناطيسية والنفاذية المغناطيسية وتطبيقاته ان يعرف الطالب  قانون كاوس  -3أ

   ومعادلة االستمرارية
                                                                سافارت وقانون امبير الدائري في الحث المغناطيسي–ان يعرف الطالب قانون بايوت  -4أ         

 ان يعرف الطالب معادالت ماكسويل بصيغها التفاضلية والتكاملية.    -5أ
 ية خواص الموجة الكهرومغناطيسيةالنظرية الكهرومغناطيس ان يعرف الطالب  -6أ         

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
                                                                      يف النظريات الخاصة بها ظكيفية اجراء العمليات الرياضية على المتجهات وتو - 1ب
                                                                                                  االلمام باالحداثيات وانواعها اضافة الى معرفة الموجة وكيفية تكونها وانتشارها   - 2ب
                                                                    همااكساب الطالب معرفة بالمجاالت الكهربائية والمغناطيسية وحل المسائل المتعلقة ب  - 3ب
 التفكير العلمي 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
+ طرح  + مناقشة  homework+تقارير +  حل تمارين على شكل + محاضرات فديوية محاضرة 

 االمثلة
 

 طرائق التقييم      

 

اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير اليومي  +  يومية متحاناتا+ اختبارات موضوعية 
 وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (

 

 مهارات التفكير -ج

                                                                                                       طرح األسئلة أثناء المحاضرة من خالل  التفكير العلمي -1ج

                                                                                                                                                          التفكير العملي -2ج
                                                                                                                   الربط بين المهارتين -3ج
 ربط الموضوعات بالبيئة التي يعيش فيها الطالب  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 + مناقشة  homeworkتقارير +  حل تمارين على شكل محاضرات فديوية + طريقة المحاضرة + 
 

 طرائق التقييم    

اإلمتحانات الشهرية ، والنشاط اليومي للطلبة )التحضير  +  يومية متحاناتا + اختبارات موضوعية 
 اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (
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 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 خارجية+ مصادر )الكتب المنهجية ( المقرر الدراسي
 المجاالت الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني -0

 اساسيات النظريه الكهرومغناطيسيه الجزء االول والثاني    -2

 اساسيات الكهربائية والمغناطيسية -3       

  ( تاليف جوزيف2111سلسلة ملخصات شوم:الكهرومغناطيسيات ) -4    
   ادمنستر

of physics, Holliday and  fundamentals –1 

.(2014) edition 2011) thResnick (9 

2 – electricity and magnetism, Edward M. 

edition 2013) rdPurcell and David Morin (3 

 3 - electricity and magnetism, A.A. Rang 1998  

4-   Foundation of electromagnetic theory     

By :John R.Reitz    
تم إعتماد مصادر حديثة إلى جوار المصادر األساسية المبينة في أعاله ، 

لغرض إعداد المادة المقررة على وفق مفردات اللجنة القطاعية المعتمدة في 
   .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها مصادر مأخوذة من االنترنيت

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 
العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع ورش 

 االلكترونية (

ص فيما يخ المواقع االلكترونية توجيه الطلبة لمتابعة ما يردعلى 

  الموضوع

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 
محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

ال المتعلقة بالمجتوجيه الطالب لرؤية جميع التطبيقات الحياتية 

وتفاعل الطالب مع عبر المشاهدة اليومية الكهربائي والمغناطيسي 

وادراك المخاطر  اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل المتاحة
 الناجمة عن االشعاع الكهرومغناطيسي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 لغرضوتوظيفها  لموجات الكهرومغناطيسيةاالستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة با  -1

 تفسير الظواهر العلمية

 باالشعاع الكهرومغناطيسيمعالجة الطالب للمشاكل المتعلقة  -2

الكهرومغناطيسية وخصوصا اجهزة التي تبعث االشعاعات االستخدام االمثل لالجهزة  -3

 الموبايل وابراج االتصاالت.
 
 



 

 
 

 لقبولا  .13

 بنية المقرر .00

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 
المساق أو 

 عالموضو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3
+4 

3×4 

=02 
ان يعرف الطالب  تحليل 

 المتجهات وانواع االحداثيات
من خالل   الكترونية محاضرة المتجهاتتحليل 

الصف االلكتروني على برنامج 
Google meet  

+محاضرات فديوية +تليجرام 
 +المناقشة

االختبارات 
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

5+6+7
+8 

3×4 

=02 
ان يعرف الطالب  الكهربائية 

المستقرة 
 والفرق بين)الكهروستاتيكية(

والتعرف  العوازل والموصالت
 على ثنائي القطب الكهربائي

الكهربائية 
المستقرة 

 )الكهروستاتيكية(

من خالل   الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج 

Google meet  
 رامك+محاضرات فديوية +تلي

 +المناقشة

الختبارات ا
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

9+12+
11+12 

3×4 

=02 

ان يعرف الطالب  معادلة 
بوازون، معادلة البالس 

 وطريقة حلهم

حل المسائل 
 الكهروستاتيكية

من خالل   الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج 

Google meet  
 م راكتلي +محاضرات فديوية +

 +المناقشة

االختبارات 
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

13+14
+15+1

6 

3× 

4=02 

االستقطاب،  تعريف الطالب 
قانون كاوس في   الوسط عازل

 العوازل و االزاحة الكهربائية
التأثرية الكهربائية وثابت  و

والقيم الحدودية لمسائل  العزل
 تحوي عوازل

المجال 
الكهروستاتيكي في 

 االوساط العازلة

من خالل   الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج 

Google meet  
 م راكتلي + +محاضرات فديوية
 +المناقشة

االختبارات 
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

17+18
+19+2

2 

3×4 

=02 

تعربف الطالب الطاقة الكامنة   
الطاقة الكهروستاتيكية   كثافة 
 الطاقة للمجال الكهروستاتيكي

الطاقة 
 الكهروستاتيكية

من خالل   الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج 

Google meet  
 رامك+محاضرات فديوية +تلي

 +المناقشة

الختبارات ا
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

21+22
+23+2

4 

3×4 

=02 

تعريف الطالب طبيعة التيار   
كثافة التيار ومعادلة 

 االستمرارية

من خالل   الكترونية محاضرة التيار الكهربائي
الصف االلكتروني على برنامج 

Google meet  
 رامك+محاضرات فديوية +تلي

 +المناقشة

الختبارات ا
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

25+26
+27+2

8 

3×4 

=02 

تعريف الطالب  قوة لورنس  
سافارت    -قانون بايوت

قاتوت امبير الدائري، معادالت 
ماكسويل و خواص الموجة 

 الكهرومغناطيسية

من خالل   الكترونية محاضرة المغناطيسية
الصف االلكتروني على برنامج 

Google meet  
 رامك+محاضرات فديوية +تلي

 +المناقشة

الختبارات ا
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي

تعريف الطالب  الخواص  6=2×3 29+32
 المغناطيسية للمادة  التمغنط

منشأ الدايا البار والفيرو  
 مغناطيسية

النظرية المجهرية 
 للتمغنط

من خالل   الكترونية محاضرة
الصف االلكتروني على برنامج 

Google meet  
 رامك+محاضرات فديوية +تلي

 +المناقشة

الختبارات ا
الشهرية 

+  واليومية
 واجب بيتي



 في ضوء آلية القبول المركزي   المتطلبات السابقة

 --------------------- أقل عدد من الطلبة 

 اكبر من الطاقة االستيعابية أكبر عدد من الطلبة 

 
 

 تمارين اضافيةوفقرات الى بعض الفصول تم اضافة  ثيح %20نسبة التحديث : 
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 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  المؤسسة التعليمية  1
 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز 2
   الصلبةفيزياء الحالة  اسم / رمز المقرر 3
 PHS  426البكالوريوس /  البرنامج الذي يدخل فيها  4
 تعليم الكتروني  اشكال الحضور المتاحة  5
 2020/2021 الفصل / السنة 6
 ساعة دراسية  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( 7
 2020/2021 تاريخ اعداد هذا الوصف 8
 اهداف المقرر 9

 اليومية. في الحياة فيزياء الحالة الصلبة تعرف الطلبة على أهمية المعرفة العلمية لمقرر  أ
 المجاالت المختلفة. كيفية توظيف هذه المعرفة العلمية في مواجهة مواقف الحياة اليومية في  ب 
كمدرسين في   اختصاصاتهمممارسة مواد الفيزياء اثناء يجعل طلبة كليات التربية يشعرون بقيمة وأهمية  ج

 واإلعدادية.المتوسطة المدارس 

 

 

 مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ) مراجعة البرنامج االكاديمي ( 

  يوفر وصف المقرر هذا ايجازًا مقتضبًا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً 
 عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة ، والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .

 نموذج وصف مقرر 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  10
 المعرفة والفهم أ

 اعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات   .فيزيائيةاكساب الطلبة معلومات ومفاهيم  1أ 

 التطبيقات العلمية الخاصة بكل معرفة علمية.  على تعُرف ال 2أ 
االنواع المختلفة للمعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات وقوانين تتعلق   على تعُرفال 3أ 

 . فيزياء الحالة الصلبةبمقرر 
  4أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع  ب 
 الفيزياء مجاالت اختصاص ان يكتسب الطالب المهارات الالزمة للعمل في    1ب 

 .فيزياء الحالة الصلبةاكساب الطلبة المهارات التي تساعده لفهم التطبيقات التي تتعلق بمادة  2ب 
المهارات الالزمة لكي يتعلم الطالب خطوات طريقة التفكير العلمي التي تساعده  اكساب الطلبة 3ب 

 ية. للحصول على المعرفة العلمية بذاته وتحويل ذلك الى سلوك دائم لحل المشكالت العلم
  4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 
 : اكساب الطلبة المعلومات الالزمة عن انواع طرائق التعليم والتعلم واستخدامها في تدريس الفيزياء مثل 

 طريقة حل المشكالت , التقصي واالكتشاف , وطرح األمثلة , طريقة عصف الدماغ.   المناقشة ،  المحاضرة،
 طرائق التقييم 

 نصف السنة , والنشاط اليومي للطلبة  الشهرية، امتحان  االختبارات 
 اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء التقييم لكل مشاركة(. )التحضير 

   والشهرية والنهائيةاالختبارات اليومية    •

 التقارير   •
 

 مهارات التفكير  ج
اكساب الطلبة مهارات التفكير الالزمة الستخدامها في مجال تدريس الفيزياء والحوار بين     1ج

 المدرس والطالب وبين الطالب والطالب 

 اعداد تقارير اسبوعية .   

لغرض شد الطلبة وإمكانية   المحاضرة،تفكيرهم وأثناء  ألثارةطرح األسئلة في بداية المحاضرة  2ج
طريقة التفكير العلمي لحل المشكالت العلمية وتطبيقها  تعليم الطلبة على خطوات  .إجابتهم عليها

 على المواضيع المقررة في المفردات. 
من المنهج لفهم التطبيقات   االستفادةوإمكانية  الطلبة،ربط مفردات المقرر بالبيئة التي يعيشها  3ج

 العامة في الحياة. 
 تطبيق وممارسة مهارات التفكير العلمي اثناء اعطاء المحاضرات.  4ج

 
 

 طرائق التعليم والتعلم 
 من خالل المناقشة واالستجواب  •
 الدرجة الشهرية واليومية   •



 اسلوب المناقشة  •
 مقياس التطبيق العملي في المختبرات   •

المحاضرة ، المناقشة ، طريقة حل المشكالت , التقصي واالكتشاف , وطرح األمثلة , طريقة عصف  
 الدماغ.

 
 طرائق التقييم 

 ، شهرية + اختبارات عملية يومية وشهرية(  )يوميةاختبارات نظرية  •
 االختبارات  •
   التقارير المختبرية     •

 نصف السنة , والنشاط اليومي للطلبة  الشهرية، امتحان اإلمتحانات 
 ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة مع اعطاء التقييم لكل مشاركة(. 

 
 المهارات العامة والمنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( د 

 يستطيع الطالب توظيف المعلومات التي تلقاها في مجاالت الحياة ان  1د 

 التدريس. ان يكتسب الطالب مهارة مهنة  2د 

 ان يتمكن الطالب من القدرة على الكتابة واعداد البحوث ) ان يكون باحثا" (  3د 

 



 بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  المساق أو الموضوعاسم الوحدة / 

اكتساب المعرفة  12 4+ 1+2+3
العلمية  في مجال  

فيزياء الحالة  
ومحاولة  الصلبة 

تحقيق االغراض 
السلوكية المحددة  
بقصد تحقيق تغير  
في سلوك الطالب  
يسهم في اعداده  
كمدرس يملك  

المهارات المطلوبة  
 كفيزيائي 

 التركيب البلوري  -

الحدالدة البلوريدة والحدالدة  ير   المقددمدة ،

الخليددة ، الشددددبيكددة   البلوريددة ، وحدددة 

البرافيزيدة والشددددبيكدة  ير البرافيزيدة ، 

انواع الشددبائ) ) مكعب بسدديم ، مكعب  

متمركز الجسدم ، مكعب متمركز الجسدم  

، مكعدب متمركز السددددطول ، كلوريدد 

الصدوديو  ، تركيب سدداسدي متال دق 

 لر . يالرص ( التناظر معامل م

 

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  

Question  + 

Checkbox grid   

Question   

 كذلك 12 8+ 5+6+7

 الحيود في البلورات  

 )االشددعة براك،الحز  السدداقطة وقانون 

   االلكترونات(  النيوترونات، السينية،

ي وطريقدة ال،  للحيودالطرق التجريبيدة  

طدريدقددة    ،  ، الدددوارة  الدبدلدورة  طدريدقددة 

المسدددحوق ، الشدددبيكة المقلوبة ، عامل  

 تركيب الشبيكة .

 

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  

Question  + 

Checkbox grid   

Question   

 كذلك 6 9+10
 ديناميكية الشبيكة 

 ، الموجات المرنة،اهتزازات الشبيكة

اهتزاز الشدبيكة اات ارة واحدة في بعد 

اهتزاز الشددبيكة اات الترتين في  واحد،

، أنمداط التدتبدتب للشددددبيكدة بعدد واحدد

الددترتينالخطيددة   الموجددات اات  ، تكمم 

المرنددة، سددددرعددة الموجددة وسددددرعدة  

االسدتطارة  المجموعة، زخم الفونونات،  

  ير المرنة للفونونات.

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  



محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  

Question  + 

Checkbox grid   

Question   

 كذلك 6 12+ 11

  الخواص الحرارية

النظريددة   للشددددبكيددة  النوعيددة  الحرارة 

نمواج انيشدتاين ، نمواج   الكالسديبكية ،

الحراري   التمدددد   ، المقدداومددة   ،ديبدداي 

 الحرارية للشبيكة. 

 

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  

Question  + 

Checkbox grid   

Question   

13 +14 +15
+16 

 كذلك 12

 االلكترونات الحرة  

النظرية الكالسدديكية لالكترونات الحرة  

، نظرية درود ، نمواج لورتتز ، فشددل 

النظرية الكالسديكية ، احصداء فيرمي ، 

فدي  دالث  الدحدرة  لدالكدتدرونددات  ديدراك 

ابعداد ، طداقدة فيرمي ، كثدافدة الحداالت 

 النوعية االلكترونية .

 

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  

Question  + 

Checkbox grid   

Question   



 كذلك 9 19+ 18+ 17

 نظرية االنطقة للمواد الصلبة 

ا دددددل فجوة   االلكتروندات الحرة ،    

الطداقدة ، دالدة بلو  ، ديندامكيدة حركدة 

االلكترونات ) سددرعة الطور وسددرعة  

ل والمجموعدة ( الكتلدة الفعدالدة ، تدا ير ه

اشدددددبددا    ، الددعددوازل   ، الددمددعددادن   ،

  .المو الت

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  

Question  + 

Checkbox grid   

Question   

 كذلك 9 22+ 21+ 20

 العيوب البلورية  

النفطيددة   عيوب   –الثغرات    –العديدوب 

فرنكددل    –شددددوتكي   العيوب    –عيوب 

االندخدالع   –االندخدالعددات    –الدخدطديددة  

البريمي    –الحداني   العيوب    –االنخالع 

 العيوب الحجمية. –السطحية 

 

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  

Question  + 

Checkbox grid   

Question   

23 +24 +25
+26 

 كذلك 9

 التوصيل المفرط 

التو دددديددل - ، حددالددة فرط 

ظاهرة ،  المجال المغناطيسددددي االنتقالي

عمق ، نظرية التو دديل المفرط، مازنر

 االختراق

 

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

يومية   امتحانات

وشهرية وامتحان  

نصف السنة ونهاية 

السنة وتشمل عدة 

أنواع من 

 االختبارات  

Quiz 

assignment + 

Short answer  

Question    

+Paragraph  

Question    

+Multiple 

choice  

Question    + 

Checkboxs  



 

 

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

Question  + 

Checkbox grid   
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 كذلك

   التراكيب النانوية

 المواد النانوية  - يمقياس النانوال

 في النظا  النانوي لُمميزةطوال ااأل -

النانوية:  تراكيبتقنيات التصوير لل -

)المجهر اإللكتروني ، المجهر 

البصري ، مجهر المسح النفقي ،  

 مجهر القوة الترية(

 النانوية تراكيبأبعاد ال -

 النانوية   تراكيبال الكمي في  صرالح -

 نظري 
تعليم الكتروني 

باستعمال 
صفوف جوجل  
Classroom 

محاضرة  وإعطاء
تفاعلية 

 باستعمال

جوجل ميت 
   الفصول الدراسية

google meet 
classroom 

 

 

 البنية التحتية   .1

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

References: 

 تاليف د. يحيى نوري الجمال  –فيزياء الحالة الصلبة  -1

  تاليف د. مؤيد جبرائيل يوسف  -فيزياء الحالة الصلبة   -2

3- Kittel, C., 2005,. Introduction to solid state 

physics, 8th ed., Wiley. 
4-  Omar MA., 1975, Elementary solid state 

physics, principles and applications, 

Addison-Wesley Publishing Company. 

متطلبات خا ة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 (  والمواقع االلكترونية

Virtual Materials Science and Engineering by wiley 
https://www.wiley.com/college/callister/CL_EWSTU01031_S

/vmse/index.htm 
 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

https://www.wiley.com/college/callister/CL_EWSTU01031_S/vmse/index.htm
https://www.wiley.com/college/callister/CL_EWSTU01031_S/vmse/index.htm


 

 
 

 م. د. رضا حزام رسن                   شذى هاشم مهديم. د.  أ.               مريوشا. د. تغريد مسلم 
 قسم الفيزياء         قسم الفيزياء                                قسم الفيزياء                         

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم       الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية للعلوم         كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 

 

 

 

 القبول 13
 في ضوء اآللية الموجودة في قسم الفيزياء  المتطلبات السابقة 

 -------  الطلبةاقل عدد من 
 أكبر من الخطة اإلستيعابية المقررة اكبر عدد من الطلبة 

 للتطور الشخصي   التخطيم

 الخطط الالزمة لتطوير الطالب 

 التوأمة مع االقسا  المناظرة في الجامعات الر ينة في الدول المتقدمة .  •
 التعليم االلكتروني .  •
 توفير مكتبة الكترونية تضم الكتب والدوريات العلمية الحديثة .  •

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول 

 القبول المركزي .  •
 ان يكون من حملة شهادة االعدادية الفرع العلمي حصريا" . •
 اعتماد المعدل والر بة في توزيع الطلبة على االقسا  .  •

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج 

 .  الكتب المنهجية المقرة من قبل لجنة العمداء •
 المساعدة .الكتب  •
 الكتب والدوريات العلمية المتوفرة في المكتبة . •
 .  االنترنيت  •



 

 التحديث: 
 :واضافة المفردات التالية في الفصل الثالث الى الفصل الثالث والرابع تم شطر الفصل الثالث  .1

زخم الفونونات، االستطارة  ير المرنة تكمم الموجات المرنة، الموجات المرنة، سرعة الموجة وسرعة المجموعة،      

 للفونونات. 

 

 ( التراكيب النانوية) :تم اضافة فصل جديد بعنوان 

تقنيات التصوير للتراكيب النانوية: )المجهر اإللكتروني ،  ، األطوال الُمميزة في النظام النانوي ، المواد النانوية ،المقياس النانوي 
 . الحصر الكمي في  التراكيب النانوية، أبعاد التراكيب النانوية، المجهر البصري ، مجهر المسح النفقي ، مجهر القوة الذرية(
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 نًورج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 انتشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ / اثٍ انٓٛثىكهٛخ  انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ .1

 قسى انفٛضٚبء انقسى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 اسى / سيض انًقشس .3
 انفٛضٚبء انُٕٔٚخ

 

 انجكبنٕسٕٚط انجشايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 أشكبل انسؼٕس انًتبزخ .5

زؼٕس أٌ الٍٚ انكتشَٔٙ ٔزست اندذٔل انشسًٙ نقسى انفٛضٚبء 

ثًسبػشاد تفبػهٛخ  Meet/انًشزهخ انشاثؼخ ثبستخذاو ثشَبيح ال 

ٔقُٕاد classroomانكتشَٔٛخ ٔثبقٙ يُظبد انتؼهٛى يثم ال 

 انتهٛكشاو, ايب االيتسبَبد ٔزست انتؼهًٛبد داخم انقسى فٙ انكهٛخ.

 2222/2221 انفظم / انسُخ .6

 )ػًهٙ(اسجٕػٛب  سبػخ2)َظش٘(+اسجٕػٛببد سبػ 3 ػذد انسبػبد انذساسٛخ )انكهٙ( .7

 26/12/2222 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف .8

 أْذاف انًقشس .9

 .ٔكٛفٛخ تظُٛفٓب انٗ إَاع زست اػذادْب انكتهٛخ ٔانزسٚخسبسٛخ االانُٕاح ٔخظبئظٓب يؼُٗ انتؼشف ػهٗ 

انتٙ كبٌ نٓب انذٔس فٙ تفسٛش يذٖ استقشاسٚخ انُٕٖ ٔزسبة ؽبقبد يؼشفخ انتشكٛت انُٕٔ٘ ٔانًُبرج انُٕٔٚخ 

 .ٔكٛفٛخ تسذٚذ انُٕٖ االكثش استقشاسنًختهف انُٕٖ االٚضٔثبسٚخ انشثؾ ٔانفظم

 .انتؼشف ػهٗ إَاع االشؼخ انُٕٔٚخ ٔخظبئض كم َٕع ٔيخبؽشْب ٔكٛفٛخ انتؼبيم يؼٓب

ٕاع االشؼبػبد انُٕٔٚخ يٍ خالل انتؼشف ػهٗ انًقطغ تسذٚذ َٕع انتفبػم انُٕٔ٘ انًالئى نكم َٕع يٍ اَ

 .انؼشػٙ نهتفبػم ٔقذسح االٚقبف

 ٔانًؼدالد. ثبَٕاػٓب االؽالع ػهٗ االخٓضح انخبطخ ثًدبل انفٛضٚبء انُٕٔٚخ يثم انًفبػالد انُٕٔٚخ

 

ٕٚفش ٔطف انًقشس ْزا إٚدبصاً يقتؼٛبً ألْى خظبئض انًقشس ٔيخشخبد انتؼهى انًتٕقؼخ يٍ انطبنت تسقٛقٓب 

يجشُْبً ػًب إرا كبٌ قذ زقق االستفبدح انقظٕٖ يٍ فشص انتؼهى انًتبزخ. ٔالثذ يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف 

 انجشَبيح.

 يخشخبد انتؼهى ٔؽشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتقٛٛى .12

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 .اػذاد كٕادس يذسثّ ٔيؤْهخ نهؼًم فٙ انًؤسسبد انؼهًّٛ ٔانتشثّٕٚ  -1أ

   ٔاستخذايٓب نخذيخ انًدتًغ.انُٕٔٚخ )َظش٘ ٔػًهٙ( يبدح  يؼشفخ ٔفٓى تًكٍٛ انطبنت ػهٗ -2أ
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 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انتؼبيم يغ خًٛغ إَاع االشؼخ انُٕٔٚخ.ٚكتست يٓبسِ فٙ يدبل  - 1ة

  االشؼبػٛخ. انتذسٚغ يٍ االشؼبع ٔقٛبط االَٕاع انًختهفخ يٍ اندشعانؼًم فٙ يدبل   - 2ة

   

 ؽشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 يٍ خاللششذ تفظٛهٙ نهًبدح يغ تٕػٛر انًظطهسبد انؼهًّٛ ٔػشع طٕس ػذح تخض انًٕػٕع 

زؼٕس أٌ الٍٚ انكتشَٔٙ ٔزست اندذٔل انشسًٙ نقسى انفٛضٚبء /انًشزهخ انشاثؼخ ثبستخذاو ثشَبيح ال 

Meet  ثًسبػشاد تفبػهٛخ انكتشَٔٛخ ٔثبقٙ يُظبد انتؼهٛى يثم الclassroom.ٔقُٕاد انتهٛكشاو  

  ٙ داخم انقسى اٚؼب.انقٛبسبد انُٕٔٚخ انًًٓخ نهجٛئخ تخض انًبدح فٔيًبسسخ ثؼغ  ٔاخشاء تدبسة يختهفخ 

 

 ؽشائق انتقٛٛى      

شٓشٚخ  ٔفظهٛخ ٔزست انتؼهًٛبد داخم انقسى   تسشٚشٚخ ايتسبَبد  ؽشذ اسئهّ يتُٕػّ تخض انًبدح يغ

 فٙ انكهٛخ 

 يٓبساد انتفكٛش -ج

 يًبسسّ اسهٕة انسٕاس يغ انطالة -1ج

 ػشع ٔسبئم ٔطٕس ايبو انطبنت يغ ؽشذ اسئهّ تثٛش انتفكٛش -2ج

 تقذٚى تقبسٚش تخض يٕػٕع يؼٍٛ ثبنًبدِ -3ج

    -4ج

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهقخ ثقبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ (. -د 

 أكتسبة انطهجخ ثؼغ انًٓبساد انخبطخ ثكٛفٛخ انتؼبيم يغ انًظبدس انًشؼخ. -1د

 أكتسبة انطهجخ ثؼغ انًٓبساد انخبطخ ثششٔؽ انساليخ ٔااليبٌ فٙ داخم يختجشاد انُٕٔٚخ.  -2د
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 ثُٛخ انًقشس .11

 انساعاخ األسثوع
يخرجاخ انتعهى 

 انًطهوتح

اسى انوحذج / انًساق 

 أو انًوضوع
 طريقح انتقييى طريقح انتعهيى

1+2+3 9 

يؼشفةةةةةخ ثؼةةةةةغ انًفةةةةةبْٛى 

 االسبسٛخ ثبنُسجخ نهُٕاح 

 

انخةةٕاص انثبثتةةخ  -1

نهُةةةةةةةةةٕاح يثم انكتهةةةةةةةةةخ,  

انشةةةةةسُخ ,زدةةةةةى انُةةةةةٕاح 

ٔانخةةةةةةةٕاص انسشكٛةةةةةةةخ 

 نهُٕاح

تؼةةةةةةةةةةةةةةةةةبسٚف )  -2

انُظبئش , االٚضٔثبساد 

, االٚضٔيٛةةةةةةةةةةةةةةشاد , 

 االٚضٔتَٕبد(

 خبطٛخ انتُبظش   -3

 َظش٘
اختجبساد 

 ٔاسئهّ

4+5+6 9 
انتؼشف ػهٗ انتشكٛت 

 انُٕٔ٘

 ؽبقخ انشثؾ -1

 يؼذل ؽبقخ انشثؾ-2

 َظبيٛةةةةةةةةةبد  ؽبقةةةةةةةةةخ-3

 انفظم

خةةةةةةةةةةؾ االسةةةةةةةةةةتقشاس -4

 ٔانٕفشح انطجٛؼٛخ

 ايتسبٌ فظهٙ َظش٘

 انتًٛض ثٍٛ انًُبرج انُٕٔٚخ 9 7+8+9

ًَٕرج قطشح  -1

 انسبئم

 ًَٕرج انقششح انُٕٔٚخ-2

 ًَبرج َٕٔٚخ اخشٖ-3

 َظش٘

اختجبساد 

ٔػشع ٔسبئم 

 اٚؼبزٛخ

10+11+12 

+13 
12 

انتؼشف ػهٗ يؼُٗ انُشبؽ 

االشؼبػٙ ٔاًَبؽ 

 االَسالل انُٕٔ٘

ظةةةةةةةةبْشح انُشةةةةةةةةبؽ  -1

  االشؼبػٙ ٔانفؼبنٛخ.

ؽةةةةشت اَتةةةةبج انُظةةةةبئش -2

 انًشؼخ.

 انتٕاصٌ االشؼبػٙ-3

اًَبؽ االَسالل -4

 )انفب,ثٛتب ٔكبيب(.

انًتسهسالد  -4

 .انُشطخ اشؼبػٛب

 +ػًهٙ َظش٘

اسئهّ يثٛشِ 

ثبالػبفخ نهتفكٛش

انٗ االيتسبٌ 

 انفظهٙ

13+14+15  9 
م فبػتيؼشفخ ؽشائق 

 يغ انًبدح انُٕٔ٘ االشؼبع

 قذسح االٚقبف -1

 انًذٖ -2

م اندسةةًٛبد فبػةةت -3

   انًشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسَٕخ

 ٔانغٛةةةةش يشةةةةسَٕخ 

يةةغ   كبيةةباشةةؼخ  ٔ

 انًبدح

: انتذريع ين )تحذيث(

اننووي وانًواد  االشعاع

انًستخذيح نكم نوع ين 

 االشعاع.

 ايتسبٌ فظهٙ +ػًهٙ َظش٘

16+17+18 

+19 
12 

انتفبػالد انتؼشف ػهٗ 

 انُٕٔٚخ

اَةةةةةةةةٕاع انتفةةةةةةةةبػالد -1

 انُٕٔٚخ

يسبزخ انًقطغ --2

 اختجبساد َظش٘
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 انجُٛخ انتستٛخ  .12

 انقشاءاد انًطهٕثخ  

  انُظٕص األسبسٛخ 

 كتت انًقشس 

      ٖأخش 

1-Jean-L. B., James R., Michel S., 2015, "Fundamentals In  

Nuclear Physics", Springer Science+ Business Media, Inc. 

2-SyeD- N. A., 2007 , " Physics and engineering of 

 Radiation Detection", Academic Press is an imprint of Elsevier. 

3-James E. Martin, 2006 , " Physics for Radiation Protection",  

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 

 "يجبدئ انفٛضٚبء تشخًخ انذكتٕس ػبطى ػجذ انكشٚى ػضٔص, يبٚشْٕف, -4
 خبيؼخ انًٕطم.-انُٕٔٚخ", ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

يتطهجبد خبطخ ) ٔتشًم ػهٗ 

سجٛم انًثبل ٔسش انؼًم 

ٔانذٔسٚبد ٔانجشيدٛبد 

 ٔانًٕاقغ االنكتشَٔٛخ (

نًؼشفخ اخشاءاد انساليخ  ٔدٔساد تذسٚجٛخ ػًماقبيخ ٔسش ػشع ػذح ثشايح تطجٛقّٛ يُٓب 

ٔاقبيخ ٔسش ػًم نًؼشفخ إَاع انًٕاد انًستخذح  انالصيخ ػُذ انتؼبيم يغ انًظبدس انًشؼخ.

ثًسبػشاد تفبػهٛخ  Meetثبستخذاو ثشَبيح ال  الغشاع انتذسٚغ يٍ االشؼبػبد انًختهفخ.

 انتهٛكشاو. ٔقُٕادclassroomانكتشَٔٛخ ٔثبقٙ يُظبد انتؼهٛى يثم ال 

 

انخذيبد االختًبػٛخ ) ٔتشًم 

ػهٗ سجٛم انًثبل يسبػشاد 

انؼٕٛف ٔانتذسٚت انًُٓٙ 

 ٔانذساسبد انًٛذاَٛخ ( 

 . اخشاء قٛبسبد َٕٔٚخ يختهفخ خبطخ ثبنجٛئخ.داء تدبسة يختجش انُٕٔٚخا

 

 انقجٕل  .13

 يشكض٘ انًتطهجبد انسبثقخ

  أقم ػذد يٍ انطهجخ 

 اكثش يٍ انخطخ االستٛؼبثٛخ انًقشسِ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 يذرسوا انًادج:

 أ. د. تشائر يحًذ سعيذ             

  حسوني و.د.يحسن عنيذ    ناز طهة جارهللاأ.و.د. أ.و.د.أحًذ فاضم يخيثر            

 انؼشػٙ ٔإَاػّ

االَشطبس  تفبػالد -3

 انُٕٔ٘ ٔاالَذيبج 

حساب )تحذيث(: 

  انحصيهح اننيوترونيح

20 3 
انتؼشف ػهٗ اَتبج انطبقخ 

 انُٕٔٚخ يٍ انًفبػالد

 انًفبػالد انُٕٔٚخ

  االَشطبسٚخ 

 يجذأ ػًم انًفبػم-1

 اخضاء انًفبػم -2

 فظهٙايتسبٌ  َظش٘

21 6 
تؼدٛم انذقبئق  كٛفٛخ

  انًشسَٕخ

يؼدالد انذقبئق 

 انًشسَٕخ
 َظش٘

اسئهّ يثٛشِ 

 نهتفكٛش

22+23 6 
انتؼشف ػهٗ إَاع  

اندشع االشؼبػٛخ انتبتدخ 

 انتؼشع نالشؼبعٍ ػ

 إَاع اندشع االشؼبػٛخ

يعذل )تحذيث(: حساب 

االشعاعيح  حانجرع

 انناتجح ين جسيًاخ تيتا 

 َظش٘
يثٛشِ اسئهّ 

 نهتفكٛش

24+25 6 
اندسًٛبد انتؼشف ػهٗ 

 االٔنٛخ

يقذيخ ػٍ فٛضٚبء انذقبئق 

 األٔنٛخ  
 ايتسبٌ فظهٙ َظش٘
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 قسم الفيزياء  القسم الجامعي / المركز .2

 1002302010900مختبر تعليمي   اسم / رمز المقرر .3

4.     

 الدوام اليومي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021/ 2020 الفصل / السنة  .6

 ساعة باألسبوع   24 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .7

 2021-2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر  .9

التعليمية   • التجارب  أهمية  على  الطلبة    يعيشها   التي  البيئة  في  يحصل  بما   هاربطوتعرف 
 الطلبة

محاولة فهم خواص كل تجربة  وما يتعلق بالظاهرة الفيزيائية والمبدأ الفيزيائي الخاص   •

 بها 

التي تستعمل في الكشف وقياس  تعريف الطلبة على كيفية استخدام االدوات واالجهزة  •

 االشعاع

للطالب بشكل عملي مما يساعده ويسهل عليه ايجاد حلول  توظيف المعرفة العلمية   •

 لمعظم المشكالت الحياتية. 

 

 

من   المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  ألهم خصائص  مقتضياً  إيجازاً  هذا  المقرر  يوفر وصف 

المتاحة. والبد التعلم  الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 . من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   -أ

 

 . .اعداد كوادر مدربه ومؤهلة للعمل في المؤسسات العلميه والتربويه •

 .واستخدامها لخدمة المجتمعالنووية  مادة الجانب العملي ل معرفة وفهم تمكين الطالب على •

    

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج    -ب 

 

a.                                                                      .  إكساب الطالب معرفة باالجهزة كافة 

b.   بألية قياس االشعاعإكساب الطالب معرفة شاملة بالمبادى الفيزيائية المتعلقة   

c.  االشعاعية إكساب الطالب معرفة بالظواهر   

  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 التجربة   ✓

  الحوار  ✓

 المناقشة   ✓

 وطرح األمثلة  ✓

 والمعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت.  ✓

 

 طرائق التقييم

 

 تقديم التقرير االسبوعي للتجربة   ✓

 الشهرية   االمتحانات  ✓

 النشاط اليومي للطلبة ) التحضير اليومي وتسجيل المشاركة لكل طالب وطالبة (.   ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 

                                                .   اربط الجانب العملي مع النظري ، لغرض  التجربة طرح األسئلة أثناء  -1

 بالتطبيقات الهندسية والتكنلوجية.  التجربة العملية  ربط  -2

 

المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور   -د 

 الشخصي (. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتوظيفها للمعرفة المتكاملة   بموضوع التجربة االستخدام االمثل للمفاهيم المتعلقة   -1

 بخصوص تفسير الظواهر العلمية 

 االستخدام االمثل لالجهزة ومعرفة كيفية استخدامها  -2

 



 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1 

2 ×12 

(  ة)مجموع

=24 

المعرفة في   إكساب الطلبة

تجارب الفصل االول  

والمفاهيم االساسية لكل  

 تجربة 

التعرف على تجارب الفصل االول  

 بشكل عام

نظري 

 +

 عملي  

نشاط 

 يومي 

2 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

لمدى المفاهيم االساسية 

   الجسيمات المشحونة

دراسة خواص حجرة التأين 

وتعيين مدى دقيقة الفا في  

 الهواء

 

 

نظري 

 +

 عملي 

 

 إمتحان

 يومي  

نشاط و

 يومي 

3 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

لخواص الكزاشف  

 الوميضية 

دراسة خواص الصمام الوميضي  

)تعيين طول الهضبة وجهد  

 وميل الهضبة ( التشغيل 

 

نظري 

 +

 عملي 

 امتحان

 يومي  

نشاط و

 يومي 

 

4 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

المفاهيم االساسية  

  لعشوائية العد االشعاعي

 احصائيات العد لالشعاع النووي

 

نظري 

 +

 عملي 

 

 

 امتحان

 يومي  

نشاط و

 يومي 

 

5 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

 

  المعرفة في إكساب

لطبيعة   المفاهيم االساسية

العالقة بين الجرعة 

 والمسافة 

 التربيع قانون تحقيق

 العكسي

 

نظري 

 +

 عملي 

 إمتحان

 شهري  

6 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

 

  المعرفة في إكساب

لمفهوم المفاهيم االساسية 

معامل االمتصاص لالشعة 

 المختلفة 

 

 

 

 

حساب معامل االمتصاص  

لاللمنيوم الخطي والكتلي 

 الشعة كاما ودقائق بيتا 

 

نظري 

 +

 عملي 

 امتحان  

 يومي  

نشاط و

 يومي 

 

 

 

7 

 

 

 

 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

 ال المفاهيم االساسية 

تعيين زمن الخمود لعداد 

 كايكر 

 

 

 

نظري 

 +

 عملي 

 

 

 

 امتحان

 يومي  

نشاط و

 يومي  

 

 

 

 

2 ×12 

)مجموعة(  

  المعرفة في إكساب

 المفاهيم االساسية 

دراسـة كفاءة عداد كايكر الشعة 

 كاما

نظري 

 +

 

 امتحان



8 

 

 

 

 

 عملي   المتعلقة بكفاءة عداد كايكر  24=

 

 يومي  

نشاط و

 يومي  

 

 

9 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

 الفيزيائية   المفاهيم 

 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل 

 االول  

 

نظري 

 +

 عملي 

 

 

نشاط 

 يومي  

 

 

10 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

 الفيزيائية   المفاهيم 

 

مراجعة شاملة بتجارب الفصل 

 االول  

 

نظري 

 +

 عملي 

 

 

نشاط 

 يومي  

 

 

11 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

 الفيزيائية   المفاهيم 

 

 امتحان نظري شامل  

 
 نظري 

 

امتحان 

  فصلي 

 

 

12 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

 الفيزيائية   المفاهيم 

 

 امتحان عملي  شامل  

 
 عملي 

 

امتحان 

  فصلي 

 

 

13 

 

 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

 الفيزيائية   المفاهيم 

 

 امتحان عملي  شامل  

 
 عملي 

 

امتحان 

  فصلي 

 

 

14 +15 +

16 +17 
 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة 

18 +19 +

20 +21 
 تطبيق طلبة المرحلة الرابعة 

22 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

المعرفة في   إكساب الطلبة

 الثاني  تجارب الفصل

والمفاهيم االساسية لكل  

 تجربة 

التعرف على تجارب الفصل 

  الثاني 

نظري 

 +

 عملي  

نشاط 

 يومي 

23 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

لطبيعة  المفاهيم االساسية 

   طيف اشعة كاما

استخدام محلل متعدد  

وكاشف القنوات 

لتسجيل طيف   الجرمانيوم

اشعة كاما للعناصر  

 المشعة.

 

نظري 

 +

 عملي  

نشاط 

 يومي 

نشاط نظري قياس توزيع طاقة بيتا    المعرفة في إكساب 12× 2 24



 
 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 في ضوء آلية القبول المركزي  المتطلبات السابقة 

ــ  أقل عدد من الطلبة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررة االستيعابيةأكبر من الخطة  أكبر عدد من الطلبة 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)مجموعة(  

=24 

لطيف   المفاهيم االساسية

 اشعة بيتا 

باستعمال المجال 

 المغناطيسي فقط 

 

 +

 عملي  

 يومي 

25 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

لطبيعة   المفاهيم االساسية

 العد االشعاعي 

 دقة العد لالشعاع النووي

 

نظري 

 +

 عملي  

نشاط 

 يومي 

26 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

  المعرفة في إكساب

 المفاهيم االساسية 

مراجعة عامة لتجارب الفصل 

 الثاني 

نظري 

 +

 عملي  

نشاط 

 يومي 

27 

2 ×12 

)مجموعة(  

=24 

 
 امتحان عملي  شامل  

 
 عملي 

 

امتحان 

  فصلي 

 

 

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى       ▪

-المتقدمة ) النووية في الفيزياء  تجاربكتب المقرر :  

 الصبة(  -الذرية

 جاسم حماديد. عباس تأليف : 

 د. هرمز موشي يوحنا 

 أ.م فياض عبد اللطيف نجم 

 م. ضياء عبد علي تويج            

 أخرى : 

لم الفيزياء  عتوجيه الطلبة لمتابعة ما يرد من موقع 

   بكافة التجارب العلمية المخصصة له متعلق 



                                        

 

 

 مشرف المختبر التعليمي 

 د. احمد فاضل مخيبر  

 

المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 

 

يتمتع الطلبة بإجراء العديد من التجارب العملية تحت  

 إشراف أساتذة أكفاء في هذا المجال. 

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (  

 

توجيه الطالب في اإلعتماد الذاتي لرؤية جميع  

وتفاعل   التطبيق العملي التطبيقات الحياتية عبر 

الطالب مع اقرانه للتواصل العلمي عبر الوسائل 

 المتاحة  
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